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علي عبد األمير

عبد الخالق كيطان 

بال���كاد خ���رج كثري م���ن متذوق���ي الفن���ون الراقية 
واالجتماع���ي  الفك���ري  التاأث���ري  م���ن  العراقي���ن 
املتق���دم مل�صرحية”النخلة واجلريان”التي �صاغها 
للخ�صبة، املخرج الراحل قا�صم حممد، اعتمادا على 
رواي���ة اأحد قام���ات االأدب العراقي املعا�صر، غائب 
طعم���ة فرم���ان التي حتم���ل العنوان ذات���ه للعر�ض 
ال���ذي واكب���ه التلفزي���ون بطريقة راقي���ة للمخرج 
عمانوئيل ر�صام )ع ن ر(، وفيه لعب املمثل ال�صاب 
حينها، فا�صل خليل، دورا ما انفك ي�صكل عالمة يف 
امل�صرح العراقي، حتى ت�صنى لبع�صهم ان يتعرفوا 
عل���ى عر����ض بدا”ثوري���ا”ال يف خطاب���ه الفك���ري 
املعتم���د على ن����ض ال�صاعر ال�صيل���ي بابلو نريودا 
الذي تويف خالل االأي���ام االأوىل لالنقالب الدموي 
الع�صك���ري يف اأيل���ول 1973 ال���ذي اجه����ض حلما 
ثوريا”دميقراطي���ا”راود ب���الده وحققته اأ�صوات 
النا����ض عرب انتخابات حرة، عر�ض �صهدته حدائق 
اأكادميي���ة الفنون اجلميلة يف ربيع 1974، وحمل 
عنوان”تاأل���ق ج���واكان موريت���ا وم�صرعه”الذي 
يوثق بال�صعر اجلمي���ل والفكر العميق، ل�صخ�صية 
ثورية �صيلية، واأخرج���ه فا�صل خليل، بعد حتوله 

للعمل االأكادميي.

العر����ض الالف���ت ال���ذي كان فهم���ا عميق���ا للدر����ض 
الربي�صتي يف ك�صر احلدود مع املتلقي، امتد ليت�صع 
ال يف امل���كان وح�ص���ب، ب���ل يف جع���ل ال�صخ�صي���ة 
ملمح���ا ان�صانيا وا�صع���ا، وبطله ج���واكان موريتا 
وكاأن���ه حل���م ان�ص���اين بالعدال���ة ومواجه���ة الظلم، 
وجاء من�صجما مع ايقاع اأيام عراقية، كانت البالد 
فيه���ا مت�صي نحو م�صاحلة اأوىل مع �صمريها، مع 
ترابها وان�صانها، وحن كانت احلياة مفتوحة على 
األف م���دى واإحتمال، واأدى ال���دور االأ�صا�صي فيه، 
الطال���ب واملمث���ل الذي �صيكون عالم���ة يف امل�صرح 
العراق���ي والعربي، جواد االأ�صدي، دور كان اأقرب 

ما يكون اىل الدر�ض يف التمثيل امل�صرحي.

التنوير”ال�صعبي«
وم���ا اإن �صّج���ل فا�ص���ل خلي���ل، ح�ص���وره يف ذل���ك 
العر����ض املبهر خمرجا الفتا، حتى عاد اإىل ح�صنه 
احل�صن: التمثيل وبطريق���ة بدت خا�صة به، فهو 
كان يتمتع بتلقائية �صديدة جتعل ح�صوره حمببا 
عن���د املتلقي حتى ل���و كان االأخري يف درجة معرفة 

ب�صيط���ة، طريق���ة تتناق����ض كلي���ا مع ذل���ك التكلف 
والع�ص���ر واالنفع���ال امل�صطن���ع الذي �ص���ار الزمة 
قاتل���ة يف امل�ص���رح العراق���ي املعا�ص���ر. وعرب هذا 

االأداء الفات���ن، كان ح�ص���وره يف م�صرحية اخرى 
من اعداد واخ���راج قا�صم حمم���د، اأال وهي”بغداد 
االأَزل ب���ن اجل���د والهزل”الت���ي توا�ص���ل عر�صها 

يوميا يف”م�صرح بغداد”لنحو اأربعة �صهور.
ويف احلا�صن���ة ذاتها”م�ص���رح بغداد”حيث قاعدة 
التنوي���ر الفك���ري والذوق���ي عرب”فرق���ة امل�ص���رح 
الفن���ي احلديث«، ع���اد للتمثيل يف عر����ض ي�صتهلم 
اأجواء رواي���ة اأخرى للكاتب غائ���ب ُطعمة فرمان، 
م�صرحية”اخلان”الت���ي اأخرجه���ا الراح���ل فاروق 
فيا����ض، ث���م  م�صرحية”اخلان”الت���ي كتبها الفنان 
الراح���ل يو�ص���ف الع���اين واخرجه���ا �صام���ي عب���د 
احلمي���د. كان ذل���ك يف ر�صالة ن���ادرة ت�صمنتها تلك 
العرو����ض اأال وهي التعبري الفني العايل لكن دون 
التع���ايل عل���ى الوعي ال�صعب���ي، بل م���د ج�صر بن 
الرقي الفني والثق���ايف واحل�صا�صية ال�صعبية لكن 
دون”النزول”اإىل درك التعبري املتخلف واملنحط 
فكريا وذوقيا بحجة”ال�صعبية«، وهو الدرك الذي 
انتهت اإليه عرو�ض امل�صرح يف العراق وغري دولة 

عربية.

تلقائيت���ه الن���ادرة وحيويته يف فه���م ال�صخ�صيات 
والتعب���ري عنه���ا بي�ص���ر، مل تتوق���ف عن���د عرو�ض 
امل�صرح”ال�صعبي«، ب���ل توا�صلت متثيال واخراجا 
التجريب���ي،  بامل�ص���رح  تت�ص���ل  عرو����ض  يف 
ق���ادت فا�ص���ل خلي���ل اإىل الوق���وف عل���ى خ�صبات 
مهرجان���ات م�صرحي���ة عربية بارزة ع���دة، متفوقا 
كمخ���رج عميق الروؤي���ة واالأدوات حت���ى مع بداية 
االألفي���ة اجلدي���دة، مثلما ت�صجل له ذاك���رة امل�صرح 
العراق���ي اأدواره املمي���زة يف عرو����ض مث���ل”يف 
انتظ���ار غودو”بح�ص���ب روؤية �صام���ي عبد احلميد 
خمرجا، م�صرحية)ع�ص���اق... �صائعون... غرباء( 
اأ�صع���ار :�ص���اذل طاق���ة - اخ���راج: قا�ص���م حمم���د، 
وم�صرحية”ع���دو ال�صعب”لهرني���ك اإب�صن و بدري 
ح�ص���ون فري���د، خمرج���ا، و«عر����ض الدم”لل�صاعر 
ا�صباني���ا واالن�صاني���ة، فيديرك���و غار�صي���ا ل���وركا 
نن�ص���ى  ان  دون  ال�صع���دي،  جعف���ر  واإخ���راج 
م�صرحية”اأي���ن تقف؟”من اإع���داد واإخراج، جعفر 
ب���روح التحري����ض الفك���ري  الت���ي حفل���ت  عل���ي، 
وال�صيا�ص���ي وجاءت متاثرة باأج���واء قرار العراق 

بتاأميم النفط يف عام 1972.

حلم”البيت«.. كابو�ض التحوالت الوطنية؟
ب���ارزة يف  تا�ص���ري حمط���ات  م���ن  كان الب���د  واذا 
التوق���ف  م���ن  فالب���د  فري���دا،  ف���ن خلي���ل، ممث���ال 

ع���ن عمل���ه يف ال�صينم���ا العراقي���ة، وحتدي���دا يف 
فلمي:”االأ�صوار”للمخ���رج حمم���د �صك���ري جميل 
و«البيت”للمخرج عبد الهادي الراوي، ففي االأول 
كان ح�ص���وره انزياح���ا عن ال�صي���اق ال�صيا�صي بل 
احلزب���ي اإن �صئ���ت ال���ذي ج���اء عليه الفيل���م الفائز 
 ،1978 ال�صينمائ���ي  دم�ص���ق  مهرج���ان  بجائ���زة 
بينم���ا يف الثاين، فقد تدفق���ت التلقائية فنا تربويا 
وان�صانيا مرهفا يف اداء فا�صل خليل، حدا اأنه جاء 
من�صجما مع م�صار خمتلف متاما م�صى اإليه الفيلم: 
التعبري االن�صاين عن البناء )البيت( يف وقت كان 
من���ذورا بالكامل للحرب )العراقي���ة االيرانية( مبا 
تعنيه دمارا وا�صعا واغرتابا ان�صانيا، وهو ما جر 
عل���ى الفيلم قرار املنع اجلائ���ر على الرغم من كون 

انتاج الدولة العراقية ذاتها.

يف الع���ام 2000، ا�صت�صف���ت فا�ص���ل خليل، ومعه 
�صحب���ة م���ن فنانن وكت���اب، يف بيت���ي بالعا�صمة 
االأردنية، يوم كان ذلك البيت ف�صحة تت�صع للثقافة 
العراقي���ة واأهله���ا، ومل اأج���د في���ه اإال ذل���ك البن���اء 
االن�ص���اين ال���ذي مل تف���ت يف ع�ص���ده، ح�صاب���ات 
�صيق���ة كالت���ي جتعله حم�صوبا عل���ى ثقافة ر�صمية 
اأ�صرية فكر النظام الديكتاتوري، مثلما امتدت تلك 
احل�صابات يف �صيقه���ا لتتوا�صل مع ثقافة ر�صمية 
اأ�ص���رية فكر دول���ة معار�صي �ص���دام احلاكمن بعد 
الع���ام 2003، وه���ي يف حقيقته���ا دول���ة الف�ص���اد 
املطلق واجلرمية املنظمة، فكر حتول عمليا ال اإىل 
نهب مقدرات البالد وح�صب، امنا حمو كل مالحمها 
االن�صاني���ة، والثقاف���ة يف مقدمتها، وهن���ا كان من 
الطبيع���ي ان يق���ع فا�ص���ل خلي���ل ومثل���ه كث���ريون 
من مبدع���ي بالدنا، بن نظرتن ت���وؤدي ال�صطحية 
القا�صية االأوىل منهم���ا اإىل ثانية تبدو على خالف 
معه���ا لكنه���ا تت�صل به���ا جله���ة انها تنه���ل من نبع 
واحد: كراهية الثقافة بو�صفها ن�صيجا من الوعي 
املتقدم وعمال ينتظم يف بناء الهوية الوطنية فكريا 
واجتماعي���ا، وات�صاال مع فك���رة �صيا�صية تقول ان 
االأنظم���ة الديكتاتوري���ة الفا�ص���دة تنت���ج معار�صة 
ت�صبهه���ا. نظ���رة اأبعدت الراحل ع���ن جمال تاثريه 

مالذ الرح���ب وجعلته يبحث يائ�صا عن 
اآمن يف خارج بالده التي اأحب، 
والت���ي اأت�صع���ت اأخ���ريا لنهايته 
الواقعية القا�صي���ة. نظرة قاتلة 
حتاول جع���ل الوطن واالإن�صان 
ملحقا بالنظام احلاكم ايا كان، 
ولكنه���ا تظل خارج احلياة وال 
تت�صل بفكرتها العميقة: البالد 

خالدة وحكامها فانون.

هكذا كن���ا ابناء مرحلة فكرية 
و�صيا�صي���ة وثقافي���ة عا�صتها 
بالدنا يف �صنواتها االأربعن 
املا�صي���ة، مرحل���ة االح���الم 
اإىل  انته���ت  الت���ي  اله�ص���ة 
كوابي�ض واقعية وحقيقية، 
عليه���ا  ت�ص���دق  مرحل���ة 
ا�صتعارة عن���وان العر�ض 
امل�صرح���ي الالف���ت ال���ذي 
اخرجه فناننا الراحل يف 
حدائ���ق اأكادميية الفنون 
وباحاته���ا،  اجلميل���ة 
مرحلة”تاأل���ق  لت�صب���ح 

وم�صرع���ه«،  خلي���ل  فا�ص���ل 
التي ناأمل اأن يك���ون اأوالده النابهون من العاملن 
يف احلق���ل الفن���ي واالعالمي، اأمن���اء على العميق 

واجلميل واملوؤثر فيها.

الزمان: �صتاء العام 2010....
املكان: بغداد، اأكادميية الفنون اجلميلة، ق�صم الفنون امل�صرحية...

 
امل�صه���د: نه���ار. تعل���ن ال�صاعة موع���د حما�ص���رة االأ�صت���اذ الدكتور 
فا�ص���ل خليل لطلب���ة فرع االإخ���راج امل�صرحي، املرحل���ة الثالثة. يف 
ه���ذه املحا�ص���رة، يق���وم االأ�صت���اذ بتقدمي نب���ذة بانورامي���ة عن فن 
االإخ���راج امل�صرحي يف التاريخ، ثم يقوم الطلبة من بعده، وعددهم 
ال يتجاوز اخلم�صة ع�صر طالبًا، اأغلبهم من الذكور، بتقدمي قراءات 

يف م�صرحيات عاملية. 
االإ�صاءة يف قاعة املحا�ص���رة مطفاأة ب�صكل كلي. الكهرباء مقطوعة 
ع���ن ق�صم الفنون امل�صرحي���ة منذ ال�صباح، والوق���ت �صتاء، ما جعل 
االأ�صت���اذ املحا�ص���ر، وطلبت���ه، يرتاجفون م���ن الربد وه���م يقبعون 
يف القاع���ة الرطب���ة التي مل تطاأه���ا يد اإعمار من���ذ اخلم�صينات. لقد 
كان���ت البناية مق���رًا ملعهد الفن���ون اجلميلة، ثم هج���رت بعد ان�صاء 
بناي���ة املعهد الواقعة بالق���رب من نقابة الت�صكيلي���ن العراقين يف 
املن�ص���ور. التو�ص���ع يف اأكادميية الفن���ون، الواقع���ة يف الوزيرية، 
ا�صط���ر عم���ادة الكلي���ة للخ���روج م���ن البناي���ة. كان ق�ص���م الفن���ون 
املو�صيقي���ة، وق�ص���م الرتبي���ة الفني���ة، اأول ق�صم���ن يخرج���ان اإىل 
مبن���ى اآخر غري بعي���د عن املبن���ى االأم. ثم قررت العم���ادة نقل ق�صم 
الفن���ون امل�صرحي���ة اإىل بنايته احلالية يف الك�ص���رة. يوجد يف هذا 
املبنى م�صرح قدمي مت ترميمه اأكرث من مرة. املرة االأوىل حن �صهد 
عر�ض م�صرحية”بري و�صنا�صيل”للموؤلف عبا�ض احلربي واملخرج 
الدكتور عوين كروم���ي. كان فا�صل خليل قد لعب دور البطولة يف 
ه���ذه امل�صرحية. وبع���د العام 2003 ا�صتوط���ن االأمريكان يف بناية 
ن���ادي القادة، املقابل���ة لبناية ق�صم الفن���ون امل�صرحية. ولقد حدثني 
اأ�صت���اذ م�صرح اأث���ق به كثريًا، قائ���اًل: ذات يوم ات�ص���ل بالق�صم اأحد 
ال�صب���اط االأمريكين املتواجدي���ن يف نادي الق���ادة مت�صائاًل، وهو 
يرى الطلب���ة واالأ�صاتذة يروحون ويجيئ���ون يف باحة الق�صم، عن 
امل���كان الذي نقيم فيه، فاأخربناه باأن���ه مبنى ق�صم الفنون امل�صرحية 
التاب���ع الأكادميي���ة الفن���ون امل�صرحي���ة.. يوا�صل حمدث���ي: لقد فغر 
ال�صاب���ط االأمريك���ي فاه وه���و ي�صتم���ع اإلين���ا. كان يعتق���د اأن كلية 
للم�صرح يجب اأن تكون اأكرث رقيًا مما هي عليه احلال، وعلى الفور 
�صاألن���ا اإن كنا نحتاج ل�صيء، فباإم���كان هذا ال�صابط االت�صال بفيلق 
االإعمار االأمريكي اإذا ما تطل���ب االأمر، وبالفعل فلقد طلب االأ�صاتذة 
من���ه اإعمار امل�صرح الرئي�ض يف املبنى ومت ذل���ك. لقد قام االأمريكان 
باإع���ادة اإعمار امل�ص���رح، مب�صاعدة الطلبة واالأ�صات���ذة. واليوم، فاإن 
ق�ص���م الفنون امل�صرحية يتوفر على م�ص���رح، متوا�صع تقنيًا، ولكنه 
اأف�ص���ل م���ا ميك���ن احل�ص���ول 

عليه يف هذه الظروف الع�صيبة.
ي���د االإعم���ار االأمريكي���ة تلك مل متتد لقاع���ات الق�ص���م، وال اإىل غرف 
االإدارة اأو الكافتريي���ا وال حتى احلمامات. اأما يد االإعمار العراقية 

فهي مل متتد ل�صيء اأ�صاًل، فما بالك مب�صرح اأو كلية تدّر�صه؟ 
نظ���رت اإىل االأ�صت���اذ الدكت���ور فا�ص���ل خلي���ل اجلال�ض عل���ى كر�صي 
مم���زق، والظالم يحّف به، ف���ال اأكاد اأمّيز منه �ص���وى نظاراته! كان 
مي���ازح طلبت���ه، وه���وؤالء ي�صعرون باأنه���م حمظوظ���ون اإذ يدّر�صهم 
واحد من ابرز �صناع امل�صرح احلديث يف العراق، متثياًل واإخراجًا 
وتنظ���ريًا وتدري�صًا. على يد فا�صل خليل تخ���رج املئات من الطلبة 
الذي���ن وا�ص���ل بع�صه���م طريق���ه يف فن امل�ص���رح واآخ���رون اجتهوا 
اإىل التدري����ض. وكثري من طالبه اأ�صبح���وا اليوم جنومًا يف �صماء 

امل�صرح العراقي، وحتى العربي. 
فا�ص���ل خلي���ل، املخل����ض للم�ص���رح، يق���ول عن���ه عميدن���ا يو�ص���ف 
العاين:”ع�صقت���ه ممثال واعدًا يقول ملن يتابعه على امل�صرح.. )هذا 
ان���ا..!( وتعلق���ت به.. وكنت حن ال يك���ون يل ح�صور على امل�صرح 
اأتابع���ه باهتم���ام كبري من ب���ن الكوالي�ض الأن���ه بالن�صبة يل مل يكن 
جم���رد ممث���ل يف م�صرحي���ة )النخل���ة واجل���ريان( ب���ل �صريحة من 

م�صرح قادم هو م�صرح العراق املتاألق والعميق«. 
وبالرغم من ق�صوة الواقع الذي يعي�صه هذا الرائد امل�صرحي اإال اأنه 
ظ���ل يواظب على تقدمي در�صه امل�صرحي، �صاأنه �صاأن زميله الدكتور 
�ص���الح الق�صب، بل و�ص���اأن اأ�صتاذهما واأ�صت���اذ االأجيال �صامي عبد 

احلميد. 
م�ص���ت �صاع���ة م���ن الزم���ان، يف ذاك اليوم الب���ارد، واأن���ا اأراقب كل 
�ص���اردة وواردة، مث���ل خم���رب �ص���ري! يف ق�ص���م امل�ص���رح. تذك���رت 
ع���ددًا م���ن اأ�صاتذت���ي يف الثمانين���ات. تذك���رت غرف���ة املدر�صن يف 
ق�ص���م امل�ص���رح، البناي���ة االأم، وكي���ف كان���ت دافئة ت�ص���ع بالقادمن 
واخلارج���ن م���ن االأ�صاتذة والطلب���ة. اأ�صتذكرت الراحل���ن الكبار: 
جعف���ر ال�صعدي، اأ�صعد عب���د الرزاق، قا�صم حمم���د، عوين كرومي، 
وكذل���ك الرائد الكبري بدري ح�ص���ون فريد. كانت االأكادميية، وق�صم 
الفن���ون امل�صرحي���ة، ور�صة عم���ل ال تتوقف. تنتج اأعم���ال االأ�صاتذة 
جنب���ًا اإىل جنب م���ع اأعمال الطلبة، وكثريًا م���ا كان يح�صل تناف�ض، 

�صريف بالطبع، بن اأعمال اجلانبن. 
واإذ مت�ص���ي ال�صن���ون، فلق���د كان م���ن املوؤم���ل اأن يحظ���ى اأ�صتاذ فن 
مبنزلة فا�ص���ل خليل، اأو زمالوؤه، مبجرد غرفة متوا�صعة ي�صتطيع 
فيها اأن يتقي حّر ال�صيف اأو برد ال�صتاء، واأن ي�صتقبل فيها تالمذته 
الك���رث، واأن يتفرغ فيه���ا الجناز بحوثه، ورمبا نطم���ع اأكرث فنحلم 

بقاعة متارين ملحقة بهذه الغرفة. يا لها من اأحالم طوباوية!
انته���ت حما�صرة املعلم. خ���رج من القاعة م�صرعًا. ق���ال يل: اأما يف 
ال�صي���ف ي���ا �صاحبي فعلي���ك اأن حت�صر من�صف���ة لتمت�ض 
تعرق���ك  غ���زارة 
تب�صم���ت،  امل�صتم���رة! 
وكان بودنا اأن ن�صرب 
قهوة مع بع�ض، اإال اأن 
كافتريي���ا الق�صم، التي 
هي عبارة عن جمموعة 
من الكرا�ص���ي املتناثرة 
ال  الطل���ق،  اله���واء  يف 
تقدم �صوى �صاي معتق، 
هكذا قررنا اخلروج من 
املبنى. باالأحرى: الفرار 

منه! 
االأ�صات���ذة الكبار يف ق�صم 
الفنون امل�صرحية يهربون 
�صريع���ًا،  منازله���م  اإىل 
فهن���اك فق���ط ينعم���ون مبا 
الت���ي  وذواته���م  ين�صج���م 
اأتعبتها احل�صرات على عمر 
ينق�ص���ي دون اأن ي�صتطي���ع 
الواح���د منه���م اأن يظفر يف 
ب���الده بغرفة �صغ���رية تليق 

بت�صمية: بروف�صور فن!

غرف��ة فاض��ل خلي��لت��أل��ق ف��اض��ل خ��ل��ي��ل وم��ص��رع��ه
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ظفار احمد المفرجي  

 1- ان فا�صل خليل رجل وا�صع االأهتمامات و قادر 
عل���ى التنقل ب���ن امله���ن الفنية و هو م���ن احلاالت 

الفريدة اذ جنح يف اغلبها
2- ان فا�ص���ل خلي���ل خمرج���ا م�صرحي���ا اوال ل���ه 
ا�صل���وب وا�ص���ح ناج���ح و دليل���ه �صهادات���ه و ه���و 
اي�صا ا�صتاذا لالأخراج اهدى تالميذه ع�صارة هذه 

التجربة فحقق كثري منهم ح�صوره اي�صا 
3- ان فا�ص���ل خليل يعد اح���د اجنح فناين العراق 
القادري���ن عل���ى االأدارة الت���ي مار�صه���ا طيلة فرتة 

طويلة و جنح فيها 
4- ان جتربت���ه الت���ي ارتبطت باالأجن���از ت�صتحق 
الدرا�ص���ة ملعرف���ة ا�صب���اب جناح���ه الت���ي ارتبطت 
بدوره���ا بحنكت���ه و رجاحه عقل���ه و قدرته الفائقة 
عل���ى التخل�ض م���ن امل�صاكل باأق���ل اخل�صائر كميزة 
يف الع���راق و ه���و واحد م���ن اكرث رج���ال امل�صرح  

العراقي دبلوما�صية 
5- ان فا�ص���ل خلي���ل كاأح���د ركائ���ز جي���ل مه���م من 
امل�صرحي���ن يف الع���راق، كم���ا ان���ه عا�ص���ر اجيال 
م�صرحي���ة كثرية منذ وجوده يف امل�صرح العراقي، 

و ظل مهما طيلة هذه الفرتة 
6- ان ال�صب���ب االأه���م لدرا�ص���ة �صخ�صي���ات به���ذا 
احلج���م هو معرفة ا�صبابه ه���و، ا�صباب جناحه، و 
�صلوك���ه طريقه اخلا����ض، ليبقى من���ريا لالأخرين، 
فم���ن ناحية مربرات���ه املهمة اجلريئ���ة، و تف�صريه 
االأ�صي���اء و احال���ة االأ�صب���اب و النتائج اىل ظروف 
الواقع، و بالتايل النتائج التي ت�صتند اىل العلم و 

املعرفة.. الواقعية 
و ا�صباب اخرى 

    ام���ا ان تكون حياديا فذلك امر اكرث �صعوبة.. اذ 
ان الكتابة اعتمادا عل���ى ال�صرية يعني بال�صرورة 
ان���ك ت�صتبدل �ص���رية �صغرية خمت�ص���رة تلغرافية  

ب�صرية اخرى اك���رب و ا�صمل و اكرث و�صوحا فيها 
الكث���ري من االأب���داع بال�ص���رورة، و كالهما معرفة  
ف���االأوىل هي �ص���كل خمت�صر م���ن ال�ص���رية الذاتية 
ع���ن  عب���ارة  ه���ي    )autobiography(”او
نقل مبا�صر”او تعب���ري مبا�صر من �صاحب ال�صرية  
ام���ا ال�صرية الثانية و هي”)ال�ص���رية الغريية(  او 
)biography( اي ترجمة حياة االأخرين، فاأنها 
نقل عن طري���ق ال�صواهد و ال�صهادات و الوثائق” 

وهي  طموح الكاتب االأخر.. و�صتان ما بينهما 
و ال�صرية يف تعريف �صائع”هي ذلك النوع االأدبي 

  ” الذي يتناول بالتعريف حياة ان�صان ما
»اذا يذه���ب اه���ل التاري���خ اىل ان )ال�ص���رية( ق�صة 
تاريخي���ة...... تعتمد عل���ى الوثائق و املدونات و 
االأ�صاني���د القاطعة البعيدة ع���ن الكذب و االأفرتاء، 
اال انه���ا ق�ص���ة تتعلق بحي���اة ان�صان ف���رد ترك من 
االأث���ر يف احلياة ما ج���ذب اليه التاري���خ، و اوقفه 

على بابه.
 و هي احفل من التاريخ العام بالعواطف الزاخرة 
اجليا�صة و االأحا�صي�ض الناب�صة، الأنها تعر�ض من 
�صرية الف���رد جلوانب حياته املختلفة حتى تتجلى 
مقوم���ات �صخ�صيته، و تربز معامل حياته، لتف�صح 

عن �صر نبوغه و تفرده “ 
ام���ا ال�ص���رية الغريي���ة : فه���ي بح���ث ع���ن احلقيقة 
يف حياة”ان�ص���ان ف���ذ، و ك�ص���ف ع���ن مواهب���ه و 
ا�صرار عبقريته من ظ���روف حياته التي عا�صها، و 
االأح���داث التي واجهها يف حميط���ه، و االأثر الذي 
خلف���ه يف جيل���ه”،  و به���ذا فال�ص���رية الغريية هي 

هدف كل كاتب عن �صخ�ض اخر 
و تاأ�صي�ص���ا عل���ى م���ا ذكر ف���اأن )ال�ص���رية الغريية( 
ا�صعب م���ن )ال�صرية الذاتي���ة( فالثانية ال ت�صرتط 
املو�صوعية امنا ت�صرتط  االأندفاع احلر و التداعي 

الطوي���ل لكات���ب ال�ص���رية كطري���ق جم���ايل عك�ض 
ال�صرية الغريية.. املو�صوعية،  �صعبة التنفيذ 

*   *   *

�صعوبة مالحقته يف حياته 
)جغرافيا و ا�صول فا�صل خليل( 

     ه���و د.فا�ص���ل خليل.. ا�صت���اذ االأخراج عراقيا و 
عربي���ا.. و االأداري املحنك.. هو اجلندي املخل�ض 
ل�صمريه، و االأمر يف هوى وطنه، و هو حامل �صر 
ترحال���ه يف الوطن، مالحق���ا االأمان ت���ارة و العلم 
ت���ارة و املجد تارة اخرى، را�صي���ا كجندي بتنفيذ 
االأم���ر ما دام على ار�ض الوط���ن. هو الذي ولد يف 
العمارة و مثل يف النا�صرية و در�ض يف كركوك و 
عا����ض يف اربيل و ابدع و در����ض و در�ض ف�صار له 

جمده و ان�صاأ ا�صرته يف بغداد و ال زال فيها.. 
    تكم���ن ال�صعوبة هنا يف �ص���رورة ارجاع اراءه 
و جتربته اىل ا�صول التجربة ال�صخ�صية بل حتى 
اىل تكوي���ن �صخ�صيته و اىل ج���ذوره و تاريخه و 
بيئت���ه.. فالثب���ات الناجت م���ن م�صرح���ه وواقعيته 
اخليالي���ة دائم���ا و االأ�صطورية احيان���ا من جهة و 
حت���رره و جراأته وواقعي���ة نظرته للحياة و اراءه  
يف ال�صحاف���ة او االأع���الم مث���ال م���ن جه���ة اخرى، 
كل ه���ذا يعرب ع���ن ا�صتع���داده الدائ���م للتحول من 
اج���ل مب���داأ كق�صية حي���اة.. كيف حدث ه���ذا؟ هذه 

التحوالت مثال 
    م���ن هناك.. الح���ظ االأ�صارة.. على جرف دجلة.. 
فتى يجل����ض يراقب طقو�ض جريانه م���ن ال�صابئة  
يف امل���اء.. يف مدينت���ه العمارة حبي�ص���ة املياه كما 
ي�صفه���ا.. هذا الفتى الذي �صكن���ه منذ تلك اللحظة، 
معلم���ا قا�صي���ا، ال ير�صى بالنتائج عادي���ة املردود، 
ه���و يتحدث االأرامي���ة او لغة عراقي���ة قدمية قادما 

رمب���ا من التاريخ او �صاع���دا على ماء دجلة.. املاء 
ال���ذي زرع التاأم���ل في���ه و الرتاب املوؤم���ن به حيث 
يق���ف ف���وق تلة من���ه عالي���ا، ناظ���را اىل البعيد من 
حيث جاءت لغ���ة االأرام او اىل بغداد.. و ال يعيده 
اىل واقع���ه اال ه���ذا املعل���م ال�ص���ارم، اىل الواق���ع، 
اىل حمل���ة ال�صري���ة احد احي���اء مدين���ة العمارة.. 
حي���ث ولد فا�ص���ل خليل.. و عا����ض �صباه و بع�ض 

�صبابه.. 
يذك���ر فا�ص���ل خليل”الم���راأة – مه���رة م���ن قطعان 
الن�ص���اء العام���الت فيه���ا، كان���ت متته���ن خياط���ة 
العب���اءاآت الن�صائي���ة،  عونا الأبي ع���ن م�صقة �صعيه 
وحي���دا وحر�ص���ا منه���ا الأن يك���ون لن���ا رزق اآخ���ر 

اأحتياطي اإذا ما تعر�ض اأبى احلالق”   
    هناك تكونت احا�صي�صه التي ظهرت الحقا كاأراء 
يف اعمال���ه و خطابه املع���ريف، اح�صا�صه باللون.. 
و �ص���ر اللون االأ�صود بنزوعه التلقائي للغمو�ض.. 
بي���ت ت�صك���ن عائلت���ه يف غرف���ة فيها قما����ض ا�صود 
و كت���ب و جم���الت ملون���ة مزي���ج االأل���وان ه���ذا و 
حظ���وظ بداأت بوادرها مبك���را، اذ ان  هذا الفتى.. 
اب���ن االأ�صرة الوحي���د الذكر يف حميطن���ا ال�صرقي 
و�ص���ط اربع اخوات.. يحظى بحب اجلميع ودالل 
الب�صاط���ة ذاك.. كله���ا كون���ت �صرا ي�صب���ه ال�صعادة 
فيه.. و خليط م���ن ثقافة �صنعها ابوه خليل ر�صيد 
التقدمي الب�صيط احلري�ض على عالقاته و جريان 
يزورون املنزل ن�صاء خلياطة العباءة و على الباب 
حي���ث يتناقل ا�صدق���اء �صاحب ال���دار خليل ر�صيد  
)ابو فا�صل( اح���د ا�صهر حالقي العمارة اي�صا،  ما 

مل ي�صل اىل حمله من الكتب و املجالت. 
    وال ميكن ترك فكرة ما ا�صتقاه من حمل احلالقة 
ال�صه���ري ذاك.. اذ ان ع���دد زواره   و خ�صو�صا من 
الباحث���ن عن الثقافة و اعي���ان املدينة حينها.. كل 
ه���وؤالء ان مل يكون���وا زائرين فاأنه���م �صيت�صاءلون 
بع���د احلالق���ة ان كان �صكله���م اف�ص���ل.. فف���ي ه���ذا 
امل���كان الب�صيط املل���يء باالأحادي���ث ال�صيقة ملحبي 
الثقافة يتحول �صكل النا�ض من �صورة اىل �صورة 
اف�ص���ل.. و ال ميك���ن عزلها داخله.. ه���ذه الفكرة.. 
الن���زوع اىل اجلم���ال و حتوي���ل ال�صكل م���ن �صكل 
اىل �ص���كل اخ���ر..او ع�صاميته الت���ي او�صلته اىل 
ما ه���و عليه.. و تل���ك الفكرة الت���ي زرعها �صخ�ض 
له فع���ل ال�صحر عل���ى حياته )اب���وه( بع�صاميته و 
حر�ص���ه عل���ى الثقافة و الق���راءة الدائمة و جناحه 
يف تربية اوالده و اعالة عائلة متو�صطة او كبرية 
قيا�ص���ا باأمكانياته املادية..  ثم و�صوله اىل بغداد، 
وو�صول���ه اىل النا�صرية و كرك���وك.. يف ال�صرية 

يجب مالحقته.. 
    و تاأ�صي�ص���ا عل���ى ما ذكر.. ف���اأن توظيف اخلزين 
املعريف و اعادة تدوير اخلطاب باأ�صتخدام كلمات 
�صاعري���ة الهوى ر�صين���ة يف و�صولها اىل العقول 
كله���ا من مميزات هذا الرجل و هي بع�ض مميزاته 
يف م�صرح���ه.. كلها ا�صياء ال ميكن اال ارجاعها اىل 

خزينة يف ذاكرته.. 
    فرحالت���ه مث���ال و درا�صته يف �صوفيا و تاأ�صي�صه 
لكلي���ة احلدي���دة يف اليم���ن  و حيات���ه يف دم�ص���ق 
ورحالت���ه ع���رب جوائ���ز ح�صده���ا يف ال�ص���ودان، 
الفج���رية،  ب���ريوت،  االأردن،  قرط���اج،  القاه���رة، 
اجلزائ���ر، و رح���الت اخرى، كلها ميك���ن ان ت�صكل 

نقاطا لتطوره و تطور م�صرحه 

ان �صعوبة مالحقة كيف تكونت اراءه على ا�صا�ض 
ال�صرية هو مكمن من مكامن ال�صعوبة، على الرغم 
م���ن ان اهم التوقفات التي كونت �صخ�صيته ب�صكل 
حقيق���ي خ�صو�ص���ا املهن���ي من���ه ج���اء الحق���ا بعد 
ا�صتق���راره يف بغ���داد طالب���ا و م�صرحي���ا اي�ص���ا.. 
اال ان تاريخ���ه ع���رب جغرافيا التنق���ل ي�صكل حيزا 
هن���اك يف اخليال و قد جند ا�صباب اميانه بالواقع 
ال�صح���ري، و علينا االأقتناع ان ال�صرية ال�صخ�صية 
املخت�ص���رة املعتمدة، ال تذك���ر ال�صدمات و ال كيف 
ق�ص���ى حيات���ه، و ك���م م���رة �صع���د جب���ال او �صاهد 
البح���ر.. و ما ال���ذي �صعر بال�صب���ط يف الطائرة و 

هو ي�صاهد بغداد من االأعلى.. مثال 
*   *   *

�صعوبة البحث
 يف م�صرح فا�صل خليل 

اخللي���ط م���ن الواق���ع اوال و ال�صح���ر و حكاي���ات 
العجائ���ز و االأحالم و ميثولوجي���ا ال�صعوب، كلها 
ت�ص���كل م�صرحه، ه���و املوؤمن بالواقعي���ة ال�صحرية 
لق���اءات  عل���ى  )اعتم���ادا  اخليالي���ة  الواقعي���ة  او 
ل���ه( و الواقعي���ة ال�صحري���ة او العجائبية”تقني���ة 
روائي���ة غلبت على كثري من االأعم���ال الروائية يف 
االأدب........... و تقوم هذه الواقعية على ا�صا�ض 
م���زج عنا�ص���ر متقابل���ة يف �صي���اق العم���ل االأدبي، 
الت�ص���ورات  و  املح���اوالت  و  االأوه���ام  فتختل���ط 

الغريبة بال�صرد”  
    هو اي�صا  حامل لواء خطابه ال�صعبي و )امل�صرح 
ال�صعبي( عنده يعني التقرب من النا�ض، املجتمع، 
ال�صعب، و معاجلة همومهم )و ما يهمهم كاأ�صرتاط 
اي ان���ه كل خط���اب، ن����ض، ق���راءة متث���ل ارادة او 
�ص���وت او فه���م لهذا ال�صعب )املجتم���ع( و هو بهذا 

يوؤم���ن باخلط���اب الع���ام الوا�ص���ع املو�صوع���ي، ال 
اخلط���اب الذاتي املغلق.. و اخلطاب ال�صعبي لديه 
ه���و خليط من ال�صعبي���ة القريبة من فه���م املجتمع 
ب�ص���كل عام  و الروؤية الواقعي���ة الر�صينة لالأ�صياء 

كما يراها هو بالذات.  
     يق���ول ع���ن امل�صرحي���ة ال�صعبية”يجب ان نبتعد 
عن ال�صيغ االأيقوني���ة املتحفية و ان ننحى منحى 
التجريبي���ة املعتمدة عل���ى م�صاك�صة الواقع كما يف 
التغري���ب على �صبيل املثال و التغريب هو جتريب 
مع الواقع و مبنطقية عالية و تربير و اهداف”.  

    ينتقي الن�ض ب�صكل دقيق و تثريه حكاية الن�ض 
اكرث من مرجعيته فلي�ض مهما عنده ان كان الن�ض 
عراقي���ا او عامليا على الرغم م���ن اعتقاده بتف�صيله 
العم���ل م���ع املوؤلف ال���ذي يتج���ادل مع���ه االأفكار و 
ي�صتلهمها مرة اخرى كي تكون اقرب لنف�صه و متى 
ما وجده )هذا الن�ض(  ي�صبح عنده هذا)لقية(  او 
كنز و يعامله كجوهرة، يجاهر علنا باأنه �صيخرجه 
و ان���ه �صينجزه على )ا�صا�ض ما كما يراه هو(، اي 
يخت���ار الن�ض على ا�صا�ض قربه م���ن الواقع، )وقد 
اختار اخريا م�صرحية احل�صي�ض لغوركي( و كان 
يكرر”�صاأخ���رج احل�صي����ض و�صاأحتدث عن بيوت 

)التنك(.. عن الفقراء”
   وه���و يحر�ض عل���ى ان ال يتقاطع م���ع املوؤلف او 
فك���رة الن�ض.. و قد يعدل عل���ى الن�ض او يطوره، 
يحب الق���راءة املتكررة للن�ض و احل���ذف امل�صتمر 
و يق���ول يف ه���ذا ال�صياق”ال ابقي م���ن احلوار اال 
الن���زر الي�صري”حت���ى انه ح���ذف �صخ�صي���ة تدعى 
)الكاهن( يف م�صرحيته )�صيدرا( بكاملها و ا�صاف 
حواراته���ا اىل )ليلي���ث( او املراأة الت���ي لعبت دور 

املحر�ض. 
.. لق���د طور ذلك العر����ض.. و كان �صاهده العر�ض 

ال���ذي ت���وج بالتاني���ت الذهبي الحق���ا يف مهرجان 
قرطاج التون�صي..

    يف الن����ض يبح���ث ع���ن اي مدخ���ل خي���ايل او 
يف�صي للخيال او مي���ت للحلم و االأ�صطورة ب�صلة 
ليو�صح���ه و يربزه و يفعله على انه اداة او عالمة 
متتل���ك ق���درة التح���ول، ام���ا الزم���ن فيتداخل بن 

املا�صي و احلا�صر.. 
    يف اعماله اذن كل �صيء ممكن اال ان ي�صاوم على 
الواقعية”الواقعية ال تعني التقليدية املتحفية بل 
ال�صعري���ة امل�صن���دة بالتفك���ري الفل�صف���ي املتطور و 

املت�صظي عن كل ما يطمح به االأن�صان”. 
    ما ينفك عن ترديد هذه املتالزمة لديه كاأعالن عن 
كولن ول�صون”ان الالمعقول هو املعقول يف اطار 
الالمعقول و كل ما يف حياتنا واقعي، و طاملا نحن 
نعي����ض يف الواقع ف���كل ما نعمل في���ه واقعي مهما 

تعددت االأ�صاليب”
   اخرج د.فا�صل خليل 25 عر�صا م�صرحيا تنوعت 
يف م�صادرها بن الن�ض العراقي ال�صعبي و الن�ض 
الكال�صيكي العراقي ال�صعري الر�صن الذي يعتمد 
)الطق����ض و الط���راز( و امل�صرحي���ات العربية التي 
تعتم���د الرتاث و ن�صو����ض عاملية واقعية و اخرى 
جتريبي���ة و قام باالأع���داد و مل يوؤلف ن�صا اخرجه 
)على الرغم من ذك���ره تاأليف العر�ض يف بروفايل 
م�صرحيت���ه )قم���ر من دم( التي احت���وت اي�صا على 
ا�صع���ار عبد الوه���اب البيات���ي و يو�ص���ف ال�صائغ 
و خزع���ل املاج���دي( كما عمل م���ع موؤلفن احياء و 
ام���وات و بع�صهم رافق���وه اثناء العمل اي ان ل د. 

فا�صل خليل هذه االأنواع من العرو�ض 
1- م�صرحي���ات عربي���ة )املل���ك ه���و املل���ك، فرج���ة 

م�صرحية( 
2- م�صرحي���ات عراقي���ة �صعبي���ة تراثي���ة )الب���اب 

القدمي، حالق بغداد، خيط الربي�صم( 
3- م�صرحيات عراقية جتريبية واقعية )يف اعايل 

احلب، قمر من دم، ال�صياح( 
4- م�صرحي���ات عاملي���ة تاريخية جتريبي���ة )تعتمد 
�صالوم���ي،  )هريو�ص���رتات،  الط���راز(  و  الطق����ض 

عطيل كما اراه( 
5- م�صرحي���ات عاملي���ة واقعية جتريبي���ة )اللعبة،  

فوي�صك، تاألق جواكان موريتا و م�صرعه( 
6- م�صرحيات عراقية كال�صيكية )تعتمد الطق�ض و 

الرتاث( )�صيدرا( 
تاأليف���ه  او  اع���داده   فق���ط  7- م�صرحي���ة واح���دة 

العر�ض كما ذكر
فهو ي�صعى اىل  ما ي�صغل االأن�صان العادي الواقعي 
ال�صعبي يف حياته اليومية و ما يلقاه هذا املرء يف 
حيات���ه هذه هي كل رموزه و عالماته اي  ال يتبقى 
لدى املتلق���ي يف م�صرح���ه اال ان يبحث يف جعبته 
ع���ن االأجوب���ة و ال���ردود لالأ�صئل���ة الغ���ري تقليدية 
و�صط عامله.. )م�صرحه الذي يعتمد التحوالت على 

ان تكون واقعية(.. 
و اخ���ريا يف هذه ال�صعوبة ميكننا اعتماد ما كتبه 
يوم���ا ع���ن �ص���ور علقت يف حم���ل وال���ده )�صورة 
برنارد�ص���و و �ص���ورة لطه ح�ص���ن و متثال �صغري 
لبتهوف���ن و �ص���ورة لل�صيدة الع���ذراء و بجوارهم 
�صورة الأح���د املراجع الديني���ة و يف مكان رزنامة 
لفتاة عارية( اذ لي�ض ابلغ يف االأ�صارة اىل م�صرحة 

من �صور الذاكرة هذه.. 

صعوبة اعتماد السيرة المختصرة 
عند الكتابة عن فاضل خليل

ب��دا يل ان من الس��هل الكتابة 

عنه، خصوصا ان املصادر التي 

تتناول حياته و اعامله متوفرة، 

فقد وفر  هذا الرجل )د. فاضل( 

بنشاطه الكبري يف مجال الكتابة 

من عصارة ذهنه مقاالت مهمة 

ع��ى  و  الصحاف��ة  كث��رية يف 

الشبكة العاملية.. باألضافة اىل 

ان كثريين، ب��ادروا للكتابة عنه 

ع��ر تاريخ��ه الطوي��ل و اغلب 

نتاجاتهم عن��ه  ميكن الوصول 

اليها.. مع كل هذا.. كنت واهام.. 

وواهم كذلك من يظن بسهولة 

األم��ر ألس��باب منه��ا  صعوبة 

ان تك��ون موضوعيا.. و صعوبة 

مالحقة الحقيقة نفسها التي هي 

خارج هذه السرية. و صعوبات 

اخرى س��أذكر بعضها هنا. مثل   

الت��ي  املرج��وة  املوضوعي��ة 

تستند عى الس��رية الشخصية 

املخترصة املنشورة يف  مجلة 

املرسح الكردية  )شانو( مثال 

    وم��ن هن��ا من هذه الس��رية 

س��يفهم حت��ام الق��اريء ملاذا 

اس��عى باحث��ا يف س��رية هذا 

الرجل، و األس��باب كثرية لكل 

من يفكر يف ذلك، اما اس��بايب 

فهي : -
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االآن اأم�ص���ك القل���م واأكت���ب ع���ن فا�ص���ل خلي���ل.. 
اأ�صتجمع �صجاعتي.. واأمُللم ذكرياتي.. واأتظاهر 
بالتما�صك واأنا اأح���اول تقدمي التحية لهذا الفنان 

الطيب القلب واالأخالق. 
الكتاب���ة عن  فا�صل خليل  تاأجل���ت كثريًا.. وكنُت 
عل���ى موعد معه لالحتفاء ب���ه �صمن فعاليات بيت 
امل���دى، لكن���ه كان يوؤج���ل املوع���د اأحيان���ًا ب�صبب 
االن�صغ���االت واأحيان���ًا كث���رية ب�صب���ب االأمرا�ض 
الت���ي افرت�صت���ه يف االآونة االأخ���رية وكان يف كل 
م���رة ي�صح���ك ويقول :”بع���دين عدل م���ن اأموت 
اأ�صتمي���ح  الي���وم  و�صحك���وا”..  ب���ّي  احتفل���وا 
�صديقي �صاحب ال�صحكة املتميزة باأن اأكتب عنه 
لي����ض رث���اًء.. واإمنا حتية لفنان  كب���ري  مبا يليق 

مبوهبته. 
فا�ص���ل خليل  فنان من جي���ل اكتوى بنار املوهبة 
وع���رف اأّن التمثي���ل ال���ذي الي�ص���در ع���ن القل���ب 
ويخرتق القلب وينّظم حركة االإن�صان يف حياته 
ويثّقف وجدانه وعقله ويغرّي يف تكوين امل�صاهد 
النف�صي.. وي�صّكل حرك���ة احلياة لي�ض بالتمثيل، 

وكل ه���ذه اال�صي���اء غ���ري مفهوم���ة لبع����ض ممثلي 
الزم���ن احلا�صر.. رمبا اليعرف البع�ض عن فا�صل 
خلي���ل  �ص���وى اأنه ممث���ل الأدوار قليل���ة يف امل�صرح  
واأ�صتاذ جامعي تفرغ لتقدمي خربته لطالبه.. لكنه 
اأكرب من ذلك بكثري واأهم من ذلك بكثري.. يكفي اأنه 
كان اأح���د جن���وم فرقة امل�صرح الفن���ي احلديث  يف 
ع�صرها الذهب���ي،  واحد اأ�صطوات االذاعة، وابرز 

جنوم التلفزيون يف زمنه امل�صرق.
مازل���ُت اأتذّكر اللحظ���ة االأوىل التي �صاه���دُت فيها 
فا�ص���ل خلي���ل  عام 1978 ي���وؤدي دور عب���د القادر  
يف م�صرحي���ة اخلان، يقول لقا�ص���م حممد ب�صوت 
حمروق من االأ�صى  :”.. اأوف ا�صوكت راح نرتاح، 
ونعي����ض  عي�ص���ه ما بيه���ا واوي ي�ص���رخ بالرا�ض، 
نعي����ض عي�ص���ة حم�صوب���ة علينا، مو مث���ل ه�صه ما 
نعرف  اإحنه حم�صوبن على اخلان، لو حم�صوبن 
خارج اخلان”حياة نظيفة  كان يتمناها عبد القادر 
ومثلم���ا متناه���ا ح�ص���ن ع���ام 1969 يف م�صرحية 
النخلة واجلريان   وهي نف�ض احلياة التي متناها 
ال�صاب القادم من مدينة العمارة  الذي اقتحم  كلية 
الفن���ون اجلميلة ع���ام 1966 لي�صج���ل نف�صه طالبًا 

يف ق�صم امل�صرح.
مل يك���ن  الفت���ى اخلج���ول  يحلم اأن���ه �صيجل�ض مع 
حَر،  وكيف يتحول  ّ اإبراهيم جالل ال���ذي عّلمه ال�صِ
امل�ص���رح اأىل الفك���ر وحياة.وميث���ل عل���ى خ�صب���ة 
واح���دة مع يو�صف الع���اين، ويتحدث م���ع زينب، 
وي�صمع حكايات”اخلال”خليل �صوقي، كان اآنذاك 
ميل���ك  حلم���ًا كب���ريًا ل�صياغة �صورة لع���راق جديد 
�صعاره امل�صتقبل وغايته اإ�صعاد النا�ض وبّث الفرح 
يف نفو�صه���م، جاء  فا�صل خليل م���ن عائلة فقرية، 
يقوده���ا اأب مولع بالثقافة، قرر اأن يحول بيته اىل 
مكتب���ة كبرية، ح���اول االبن اأن ينقل م���ا تعلمه يف 
مكتب���ة والده اإىل كل اأعماله���ا الفنية، فهو من جيل 
ماأخوذ بحب املعرفة، وباالإ�صرار على اأن ين�صغلوا 

بهموم النا�ض الب�صطاء. 
ومن���ذ االأي���ام االوىل ل�صداقت���ي مع فا�ص���ل خليل، 
واأن���ا  حمت���ار يف تبي���ن ح���دود الطاق���ة الداخلية 
له���ذا املمثل املوهوب ال���ذي كان يعك�صه���ا يف اأداء 
�صدي���د التلقائية وال�صعوب���ة يف اآن واحد.. ولكنه 

اأداء من�ص���اب ورائ���ق ياأت���ي م���ن مناب���ع موهب���ة 
ودرا�ص���ة عميقة لل�صخ�صية الت���ي يوؤديها. هو اأداء 
الن�صتطي���ع اأن نق���وم بو�صعه مبربع م���ن مربعات 
اأ�ص���ول التمثيل �صواء كانت عن���د �صتان�صالف�صكي 
اأو اإبر�ص���ت اأو جروتوف�صك���ي..يف الوق���ت ال���ذي 
ال ن�صتطي���ع في���ه اأن نقول اإن���ه اأداء اليلتزم بقاعدة 
معرفية وبدار�صة م�صتفي�صة لعمل املمثل.. �صيغة 
يف التمثي���ل اخرتعه���ا فا�صل خلي���ل  لنف�صه.. ومل 
تكن وليدة �صدفة.. واإمن���ا وليدة اإح�صا�ض متدفق 
ُعن���ي ب���اأن يدر�ص���ه ويفح�ص���ه.. وم���ن ث���م يعّلم���ه 

لتالمذته.
كان التمثي���ل بالن�صبة له �صدى �صوت يرتدد داخل 
نف�ص���ه ويطالب���ه ب���اأن يبتعد ع���ن تكرار م���ا يقدمه 
االآخ���رون، كي���ف ال وه���و واح���د م���ن جي���ل جواد 
االأ�ص���دي وعقيل مه���دي وفا�صل ال�ص���وداين وعبد 
اجلب���ار كاظم و�ص���الح الق�صب.. جي���ل مترد على 

القواع���د وحطم املاألوف، جيل مل يهداأ ومل ي�صتقر، 
جي���ل ات�صم بالتجديد اىل جانب العمق، جيل جبل 
على ال�ص���رب والتوا�ص���ع واملعرفة، لكن���ه باملقابل 

جيل الزهو الذاتي.
اأخ���رج  م�صرحيات كثرية، ومّثل م�صرحيات كثرية 
اأي�صا. وكان هو البطل يف االإخراج ويف التمثيل. 
وو�صع كتبًا ودرا�ص���ات ومقاالت  كان فيها جميعا  
ُيظه���ر دوره دائمًا كناقد ومعل���م واالأهم ذواقه من 
الطراز”الفخم”للف���ن ب�صكل ع���ام وامل�صرح ب�صكل 

خا�ض..
كان �صديقي الذي يحب كنية”الفخم”يطلقها على 
كل عم���ل م�صرحي يده�ص���ه اأو كت���اب ي�صتهويه اأو 
اأغني���ة يطرب لها، اأو فيلم �صينمائ���ي يده�صه، اأحد 
الكب���ار الذي���ن اأفدنا جميع���ا من جتربته���م  املهنية 
واالأخالقي���ة يف الف���ن واحلي���اة  وكان مكتب���ه يف 
كلي���ة الفنون اجلميلة اأيام ما كان عميدًا لها، مكتب 

ا�صت�ص���ارة فني���ة  ل���كل م���ن ي�ص���ل اإليه م���ن الطلبة 
واالأ�صات���ذة. فوجوده كان يبعث عل���ى الطماأنينة، 
ومثابرته كانت تبعث على االأمل. وعندما ا�صت�صلم 
هادئ���ًا ملر�صه االأخري، كان ال ي���زال يحلم مب�صروع 
م���ا، مب�صرحي���ة  ما. حتى حلظة موت���ه كانت اأ�صبه 
مب�صه���د م�صرحي توق���ع اجلميع اأن ترف���ع ال�صتار 
ليظهر فا�صل خليل م���ن جديد �صاحكًا وهو يحّيي 
اجلمهور،  لكن ال�صحكة هذه املرة مل تكتمل.. فقد 
ق���ررت ان تاكل �صاحبها.. الرج���ل الذي كان ي�صبه 

نف�صه النه كان بحق تعبريا عن جيله.

ع��������ل��������ي ح����س����ي����ن
محسن النصار

اب���رز امل�صرحي���ن  م���ن    يعت���رب فا�ص���ل خلي���ل 
العراقي���ن والع���رب ،فق���د ا�صبح ظاه���رة ي�صار 
له���ا بالبنان بتجاربه امل�صرحي���ة ك�صالح الق�صب 
، وع���وين كروم���ي ، وج���واد االأ�ص���دي، اأعتم���د 
فا�ص���ل خلي���ل يف م�صرح���ه روؤى متع���ددة وهذا 
ماميزه عن اقرانه ، فقد كانت للتاأثريات الثقافية 
واالأجتماعية وال�صيا�صي���ة تاأثريات وا�صحة يف 
م�صرح���ه فكان يب���داأ روؤي���اه وابداع���ه امل�صرحي 
من خ���الل اأنتقاء اخلي���ارات ذات االأف���ق الوا�صع 
من خ���الل افقه الوا�ص���ع واملو�صوع���ي واخلربة 
الكب���رية الت���ي ميتلكه���ا ، ويف م���ا تفر�ص���ه عليه 
احلي���اة ، االأم���ر ال���ذي جع���ل اغل���ب م�صرحيات���ه 
حتاك���ي الواق���ع املعا����ض، فم���ن خالل���ه يقتن�ض 
االأف���كار وال�ص���ور واحل���وادث واملواق���ف الت���ي 
تك���ون قريب���ة اىل نف�ص���ه والت���ي يتخيله���ا باأفقه 
الوا�ص���ع وا�صع���ا فك���ره وفل�صفته وف���ق منظور 
غري مبا�صر اأعتمد ال�صف���رات يف التاأثري باملتلقي 
ليبتعد عن املبا�ص���رة الأقتناعة باأن املبا�صرة ويف 
الظ���رف الذي مير به املجتمع  العراقي  قد يوؤدي 
ب���ه اىل متاه���ات ،  وكان مل�صرحيات���ه  تاثريه���ا 
الكب���ري على املتلقي فنج���د يف م�صرحياته التاأمل 
املهم���وم يف فل�صفت���ه للحي���اة ب�ص���ورة جديدة ، 
بحي���ث تك���ون اأف���كاره الفل�صفي���ة وف���ق ت�صل�صل 
منطقي وهادف يتحول اىل اأبداع  وقد اأعتمد يف 
اخراج���ه مل�صرحياته على روؤى اللحظة والقدحة 
والفك���رة االأجتماعية من خ���الل املعاين الكثرية 
واملتعددة التي حتملها تلك الن�صو�ض امل�صرحية 
من ثنائية الن����ض والت�صاقه بالواقع حيث يقوم 
بتحلي���ل عمي���ق فك���ري وفل�صف���ي وف���ق مقيا�ض 
مع���ريف اآم���ال يف حتري���ر ال���ذات االأن�صاني���ة من 
همومها واأحزانها ليقرتب من اجلانب االأر�صطي 
يف ذلل���ك وفق روؤي���ة جديدة للتطه���ري االأر�صطي 

،الذي يذكره ار�صطو يف كتابه فن ال�صعر تطهري 
النف����ض م���ن اأدرانه���ا وق���د ق���ام بتوظي���ف روؤى 

م�صتوحاة من املوروث ال�صعبي املحلي.
كم���ا يف م�صرحي���ات )الب���اب الق���دمي ، ال�صريع���ة 
، خي���ط الربي�ص���م ، مواويل ب���اب االأغ���ا(، وكان 
يه���دف من خ���الل ذل���ك اىل اإيجاد هوي���ة جديدة 
للم�ص���رح العراقي من خ���الل موروثه احل�صاري 
والثق���ايف حي���ث اأن امل�ص���رح العراق���ي والعربي 
�صهد ظواه���ر م�صرحية والتي الميك���ن اأعتبارها 
فن���ا م�صرحيا وفق املنظ���ور الفك���ري والفل�صفي 
واجلم���ايل للم�ص���رح انه���ا ب���ذور ق���ادرة على ان 
تتط���ور لت�ص���ل اىل مرحل���ة امل�ص���رح كم���ا فع���ل 
اليونانيون القدام���ى ، ولكن هذه الظواهر ظلت 
حبي�ص���ة للمح���اوالت االأجتهاديةوكان���ت جتارب 
فا�ص���ل خلي���ل يف اأر�ص���اء م�صرح عراق���ي يعتمد 
موروث���ه ال�صعبي ناجحة وفتح���ت افاق وا�صعة 
الأيج���اد هوي���ة للم�ص���رح العراق���ي تعمق���ت هذه 
الفكرة كثريا عندما اأجته بامل�صرح العراقي نحو 
روؤى االأ�صط���ورة فكان���ت م���ن جتارب���ه الناجحة 
م�صرحي���ة �صدرا الت���ي ا�ص�صت لب���وادر م�صرحية 
عراقي���ة تعتمد توظيف اجلان���ب االأ�صطوري يف 
امل�ص���رح العراقي ،وا�صاف���ة لذلك ق���ام باالأنفتاح 
عل���ى امل�صرح العرب���ي فكانت له جت���ارب متميزة 
كما يف م�صرحية امللك هو امللك وم�صرحية حالق 
بغ���داد ،وانتق���ل بامل�صرح العراق���ي عامليا فاأخرج 
ب���روؤى جديدة م�صرحي���ات كان له���ا االأثر الكبري 
يف امل�ص���رح العراقي والعربي فكانت م�صرحيات 
رائع���ة كم�صرحيات )فو�ص���ك ، وعطيل ، واأوديب 
، الره���ان ، و�صالوم���ي ، ويف انتظ���ار ك���ودو ، 
واللعبة ، واأن�ص���و هريو�صرتات( وكانت جتارب  
ناجحة ا�صاف���ة عالمة بارزة يف امل�صرح العراقي 

والعربي.

مسرح د. فاضل خليل 
والرؤى المتميزة 

ق���د ت�صع �صم�ض النهار اأوزاره���ا على مظّلة »قهوة 
ط���ه عط���وان”يف الك���رادة يف بغ���داد، اال اأّن طل���ة 
الفنان امل�صرحي واالكادميي واملمثل فا�صل خليل، 
لن تعود على م�صارات و�صوارع وخ�صبات امل�صرح 
مرة اأخرى. اأول م���ن اأم�ض، غاب الفنان املعروف، 
وغاب���ت روؤيته للعر����ض الكبري ال���ذي يجري على 

اأر�ض الرافدين.
غيب���ه امل���وت؛ وكان هذا م���ا يري���ده يف وقت غاب 
فيه العراق ع���ن حلم الفن امل�صرح���ي نتيجة تردي 
واالجتماعي���ة.  والثقافي���ة  االأمني���ة  االأو�ص���اع 
امل�صرحي الذي انطفاأ عن 71 عامًا )1946 � مواليد 
حمافظ���ة مي�صان(، ولد لعائلة ب�صيطة، فوالده كان 
حالقًا ووالدته خياط���ة عباءات ن�صائية. انتقل مع 
عائلت���ه اإىل حمافظة الب�ص���رة ثم اإىل العمارة. بعد 
درا�صت���ِه يف املعه���د الع���ايل للعل���وم امل�صرحية يف 
بلغاري���ا يف �صوفيا، ح�صل على �صهادة الدكتوراه 
 .1985 ع���ام  امل�صرحي���ة  والعل���وم  االإخ���راج  يف 
تراأ����ض ق�ص���م الدرام���ا يف اإذاعة بغ���داد عام 1974 
قب���ل اأن يوؤ�ص����ض كلية الفن���ون اجلميلة يف جامعة 

احلدي���دة يف اليمن عام 1998 - 1999 وكان اأول 
عميد لها.

اأخرج الراحل ما يقارب ع�صرين عماًل م�صرحيًا منها 
م���ا اأثار زواب���ع، حاماًل راية الوع���ي والتنوير من 
بينها: م�صرحية »تاألق جواكان موريتا وم�صرعه« 
م���ن ن�صو�ض لل�صاعر اال�صب���اين بابلو نريودا، ثم 
عمل عل���ى م�صرحية »امللك هو املل���ك« للراحل �صعد 
الل���ه ونو�ض. ثم ج���اءت م�صرحيته »مائ���ة عام من 
املحبة”ببعده���ا العرب���ي والقوم���ي الت���ي ح���ازت 
ث���الث جوائز يف »مهرجان قرط���اج امل�صرحي« يف 
تون����ض ع���ام 1996، بعد عر�صه���ا االول يف بغداد 
ومن ثم يف عمان. وهي ت�صّكل ثالثية مع م�صرحية 
»يف اأعايل احلب”التي تعد م���ن اأبرز م�صرحياته، 
وق���د اكتمل قمرها مع م�صرحية »�صدرا« التي فازت 
بجائزة »التانيت الذهبي”يف مهرجان قرطاج عام 
2001. ومثلما اأح���ّب االإخراج، اأبدع يف التمثيل. 
وكان���ت ل���ه وقفات���ه عل���ى امل�ص���ارح اجلماهريي���ة 
وم�صاركات���ه املبدع���ة يف ثالث���ن عم���اًل م�صرحيًا، 

اأبرزها: "النخل�ة واجل��ريان”)1969( 

الت����ي كانت العامل االأكرب ل�صهرت����ه يف العراق، اإذ 
اعت����ربت امل�صرحي����ة من االأعم����ال الفني����ة الكبرية 
ب�صب����ب م�صارك����ة ع����دد كبري م����ن الفنان����ن الكبار 
يف الع����راق فيه����ا وكانت معدة ع����ن رواية الكاتب 

العراقي الراحل غائب طعمة فرمان.
غي����اب فا�ص����ل خلي����ل، اأع����اد اىل االذه����ان اأدواره 
ت����راوح  اأدوارًا  مث����ل  اذ  العراقي����ة،  ال�صينم����ا  يف 
ب����ن الثانوي����ة والرئي�صي����ة يف اأفالم مهم����ة منها: 
»احلار�����ض« )1967( ال����ذي اأخرج����ه خليل �صوقي 
وكت����ب ق�صت����ه املخ����رج الفل�صطيني قا�ص����م حول. 
كم����ا �ص����ارك يف بطول����ة فيل����م »الراأ�����ض”)1976( 
للمخ����رج في�صل اليا�ص����ري. وكانت ل����ه �صولة مع 
املخ����رج امل�صري فوؤاد التهامي يف فيلم »التجربة« 
فيل����م  يف  وطني����ة  �صخ�صي����ة  وج�ص����د   .)1977(
»االأ�صوار”)1979( للمخرج الكبري حممد �صكري 

جميل الذي يعد من اأبرز افالمه.
ينتم����ي فا�ص����ل خلي����ل اإىل م����ا ي�صّم����ى يف العراق 
ب����� »اجلي����ل الثالث« الذي ت����ال اجليل����ن الريادين 
الهام����ن يف امل�ص����رح العراقي. عا�ص����ر الكثري من 

التقلبات ال�صيا�صية يف العراق، مثل حرب اخلليج 
االأوىل، وح����رب اخللي����ج الثاني����ة، وغ����زو العراق 

.2003
ح����اول جيل فا�صل خلي����ل املوازنة ب����ن النهو�ض 
بالتجرب����ة امل�صرحي����ة الت����ي بداأها ال����رواد، وبن 
الظروف ال�صيا�صية يف العراق حيث الرقابة على 
حرية الراأي والتعبري. هكذا، جلاأ اإىل التكثيف من 
ا�صتعم����ال الرم����وز، واأخذ امل�ص����رح العراقي يتجه 
نح����و الواقعية الرمزية. باال�صافة اإىل هذا، واجه 
ه����ذا اجليل ما �صّم����ي يف العراق ب� »موجة امل�صرح 
الهابط« التي بداأت بعد احل�صار االقت�صادي الذي 

اأعقب حرب اخلليج الثانية.
عل����ى  الف����رتة  ه����ذه  فا�ص����ل خلي����ل يف  واعتم����د   
ا�صتعم����ال اأ�صاليب امل�صرح التجريب����ي والواقعية 
وتوظي����ف  اخليالي����ة  الواقعي����ة  اأو  ال�صحري����ة 
امل����وروث ال�صعب����ي املحل����ي ال����ذي ا�صتعمل����ه يف 
م�صرحي����ات »الباب الق����دمي«، »ال�صريعة«، »وخيط 

الربي�صم«، و»مواويل باب االغا«
عن �صحيفة العربي اجلديد

فاضل 
خليل 
أسدل 
الستارة
ح����س����ي����ن دع���س���ة

صاحبي الذي أكلته الضحكات 
والطيبة

◄◄
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استلهام التراث 
هو صحوة متأخرة 
وحماسية لتلفيق 
تارخ عربي للمسرح

أنا أؤمن بأن 
المتخيل والحلم 

والخارج عن 
المألوف، جميعها 

أعمال واقعية

ف�����������اروق اوه��������ان

اأواًل: يف م�صادر البحث 
1 - كيف تتكون لديك فكرة البحث؟

ج – من املتابعات اليومية واكت�صاف اأو اقتنا�ض 
ما ي�صتوجب البحث.

– مل����اذا ه����ذا االخت�صا�����ض بال����ذات، ولي�����ض   2
غريه؟

كل  ع����ن  يعو�ص����ك  اخت�صا�����ض  الأن����ه   – ج 
االخت�صا�صات. ونه اخت�صا�ض مو�صوعي.

3 – اأبعاد م�صادرك، وابتعادها عنك.
ج – اأه����م م�ص����ادري هو خم����زوين املعريف، وما 

يغنيه من م�صادر حديثة واأكرث حداثة.
4 – معوقات واجهتك يف البحث امليداين.

ج – ا�صا�ص����ا ال اأق����دم عل����ى بح����ث في����ه معوقات. 
وان �صادفتن����ي يف املعوقات يف منت�صفه جعلت 

البحث مقاال، او اأتركه.
اأو  كتابات����ك.  يف  املنهجي����ة  ع����ن  حدثن����ا   –  5

درا�صاتك.. وما هي ركائزها؟
ج – انتهج التفكيك، مع الو�صف التحليلي، وفق 
اأ�صوله����ا، وموؤهالتي يف اتباع م����ا منحتني اياه 

اخلربة الطويلة.
6 – ه����ل كان لديك ه����دف اآخر غري كتابة ر�صالتك 

اأكادميية مثاًل؟
ج – لن همي االكرب هو ان اطور عملي يف الفن. 
اما ال�صهادة والبحث فهما اللذان يعطياين احقية 

البحث يف اخت�صا�صي والدفاع عنه.
7 – اأين و�صعت يدك؟ ومتى متكنت من اأولويات 

البحث؟
ج – متكن����ت متام����ا من البحث العلم����ي، بعد 10 

.PHD �صنوات من ح�صويل على ال�
8 – هل �صاعدك وجود اأ�صتاذ متمر�ض خلفك؟

ج _ مل اأجرب ذل����ك. ولقب اال�صتاذ املتمر�ض يف 
�صياقاتن����ا تاأت����ي متنح بع����د التقاع����د حلملة لقب 

اال�صتاذية.
9 – ما الذي يجعلك تلم بجوانب بحوثك؟

ج – خربتي.
10 – عندم����ا تتحا�صى ما ي�ص����يء. اأو ي�صّوه. اأو 
يبع����دك عن هدف����ك يف الر�صالة؟ م����ا املعايري التي 

حتكمك؟
ج - مل اأح����اول يوم����ا االبتع����اد ب�صب����ب ما ذكرت، 
ولكني عندم����ا يح�صل عندي ما ذك����رت بال�صوؤال 
واحتفظ اىل حن. اأما ان�صرها ب�صجاعة او اعدل 

بها.
11 – ه����ل تعتني باالأ�صلوب االنتقائي ملادتك؟ اأم 

كان هدفك اأخذ عينات ع�صوائية؟
ج – نع����م اأعتن����ي باال�صلوب واح����اول ان اقرتب 
من ال�صعرية يف الكتابة. وغالبا ما تكون عيناتي 

ق�صدية.
يف العملية لنقدية والتحليل :

1 - كي����ف ت�ص����ع ف�صح����ة بينك وب����ن العمل الذي 
حتلله نقديًا؟

ج – ال ابخ����ل ب����كل ما يجول بخاط����ري، حتى لو 
كان خمجال. 

2 – هل تتعامل معه تعاملك مع النقي�ض؟

ج – نعم. 
3 – اأم تاأخذ طريف املعادلة؟ واجلانب االآخر؟ 

ج – اي�صا اآخذها، اذا تطلب االمر واقتنعت بها.
4 - م����ن اأين تناق�ض االإب����داع الذي حتلله نقديًا.. 

مبعنى هل لديك و�صيلتك اخلا�صة يف التوجه 
لعمل ما؟

ج – اناق�����ض املوا�صي����ع م����ن كل جوانبه����ا الت����ي 
ت�صمح بذلك، وامتلك الو�صيلة االهم يف البحث : 

خربتي وخمزوين املعريف، واأهم امل�صادر.
5- هل من الواجب عليك حتليل كل ما تقراأه؟

6- هل لديك طريقة تتبعها يف كافة حتليالتك؟ اأم 
حتب التغري بن فرتة واأخرى؟

ج – بالتاأكيد يح�صل تغري، ولكني اتبع ما ذكرته 
يف اجابتي عن اال�صئلة 5 و 11.

يف �صياق التعريف بالكتب 
البحثية :

�ض1 – ما العنا�صر االأولية لكتبك؟
ج – ال عنا�ص����ر فيها لكنها ت�صب يف اخت�صا�صي 

الدقيق العلوم امل�صرحية.
�����ض 2 – اإذا كان����ت الذاك����رة.. فم����ا ه����ي، واأي����ن 

تكمن؟
وجت����ارب  جتارب����ي  كل  تخت����زل  – ذاكرت����ي  ج 

االأخرين. 
�ض3 – اأي����ة اأح����داث ت�صتقدمها لبحوث����ك.. واأي 

منها تتجنبه؟
ج – االأح����داث التي ع�صتها والتي �صمعت بها من 

ثقاة. ال اأجتنب وثيقة.
�ض 4 – حدثنا عن كتابك االأول

ج – كتاب����ي االأول منهج����ي لطلب����ة االخ����راج – 
للمرحل����ة الرابع����ة عنوان����ه )االخ����راج امل�صرحي 
م�صروع����ا  ب����داأ  الرابع����ة(.  ال�صف����وف  – لطلب����ة 
جتم����ع من حما�صرات يومي����ة األقيتها على لطلبة 

فجمعتها وطبعتها كتابا.
�ض5 – هل �صاعدك وجود اأر�صية ما لتبني اأفكار 
ه����ذا الكت����اب؟ اأم اأنه �ص����م ما اأنتجت����ه من مقاالت 

لفرتة تاريخية حمددة.
اأوال  اخلا�ص����ة  جتربت����ي  انه����ا  بالتاأكي����د،   – ج 

وجتربة من عملت معهم اأو �صاهدت لهم.
�ض6 – وكيف حتولت اإىل الكتاب؟ 

يف  اأغلبه����ا  ن�ص����رت  مق����االت  جمموع����ة   – ج 

ال�صفح����ات الثقافي����ة، ثم جمعته����ا فطبعتا كتابا. 
اأ�صميه )م�صرح �صد م�صرح(.

�ض7 – ما الذي تغري منهجيًا، وعمليًا يف اإجناز 
الكتاب الثاين عدا عن العنوان، واملو�صوع.

ج – هناك فرق كبري بن الكتاب املنهجي التعليمي 
)االأول( والكتاب الثاين يف االخت�صا�ض الدقيق 
ومب�صوؤولية تامة عن االأفكار التي حملها الكتاب 

الثاين )م�صرح �صد م�صرح(.
�����ض8 – وطبع����ًا رمب����ا انعك�����ض االأم����ر يف كتابك 

الثالث.. اأو ا�صتمر؟
ج – كتاب����ي الثالث هو ترجمة لكرا�ض مهم �صدر 
ع����ن )ماك�ض راينه����اردت(، وجمموع����ة ترجمات 
)ماك�����ض  الكت����اب  اأ�صمي����ت  خمتلف����ة،  ق�ص����رية 

راينهاردت وم�صرح اآخر(. 
ي�صتمر التحاور فيما لو كان هناك اأعمال اأخرى، 
عل����ى نف�����ض املن����وال. يف الكت����ب الع�ص����رة مثاًل. 

اإ�صافة:
ج – انا لدي 3 كتب املذكورة فقط.

يف الرتاث والتاريخ وال�صيا�صة :

1 - ال����رتاث كالنه����ر اجل����اري يج����رف معه الغث 
والثم����ن. ه����ل انتقي����ت فع����اًل م����ا ه����و ثم����ن يف 
بحوث����ك؟ وهل ه����و ثمن فعاًل م����ا انتقيته؟ براأي 

النقاد؟
ج – ا�صتله����ام املو�صوع����ات م����ن ال����رتاث، ه����ي 
ترقي����ع اأم����ال يف احل�صول على هوي����ة للم�صرح. 
ال����رتاث مل ي����رتك لن����ا م�صرحية اأو م����ا ي�صري اىل 
وجود م�صرح عند العرب – كوثيقة – وا�صتلهام 
ال����رتاث هو �صح����وة متاأخ����رة وحما�صية لتلفيق 
ت����ارخ عرب����ي للم�ص����رح. امل�صرح العرب����ي بداأ مع 
جتربة )البخيل( امل�صتفيدة من )البخيل( ملوليري 

عام 1847.
2 – م����اذا يعن����ي التاريخ. والتاري����خ العربي لك 

بالذات؟ والأوالدك؟
ج – التاريخ تاريخ، بالن�صبة يل ولك وللجميع. 
وكل تاري����خ يكتبه االأقوي����اء واحلاكمن. اأي اأنه 
غري دقيق؟ الي�ض م����ن االأف�صل اأن ن�صنع تاريخا 

اأكرث �صدقا واأمانه.
3 – ماذا تعني الذاكرة اجلمعية بالن�صبة لك؟

ج – الذاك����رة اجلمعي����ة، ذاك����رة ان�صانية، وهي 
حق عام.

4 – ه����ل حتقق م�صاريعك البديلة للوطن. كبديل 
على الورق؟

ج – كل م�صاريعي للوطن، مادمت اأحمل هويته. 
وبالت����ايل فهي ملك لالن�صانية، الأنن����ي اأوؤمن باأن 

ااالن�صانية جتمعنا.
5 – ه����ل اأنت �صيا�ص����ي. اأم مفّكر عقالين يفل�صف 

النكبة العربية يف م�صروع ثقايف توثيقي؟
ل�ص����ت �صيا�صيا، وامنا اأن����ا ان�صان يحم����ل اأفكارا 
بن����اءة ولي�ص����ت هدام����ة، فيها الكثري م����ن اأالأفكار 

التقدمية.
6 – ه����ل متث����ل منوذج����ًا جلي����ل.. اأم منوذج����ًا 

للوطن؟
ج – اأن����ا جي����ل اأمن����وذج، للوط����ن ولالن�صاني����ة، 

اأطلقنا على جيلنا )الرعيل الثالث( يف امل�صرح.
7 – ه����ل تعّو�ض عن اال�صطه����اد، وحتيز العامل 

�صدك كعربي عندما تكتب؟
ج – مل يح�صل ذلك.

8– م����ن اأج����از ل����ك. اأو خول����ك للبح����ث يف ه����ذا 
اجلانب؟ 

ج – لقد بلغت �صن الر�صد من اأكرث من 50 عاما.

ثانيًا: يف م�صادر العمل 
االإبداعي كممثل

�����ض1 – ما العنا�صر االأولي����ة الأعمالك االإبداعية؟ 
خ�صو�صًا االأفالم. 

ج - والأنن����ي اأجه����ل املعن����ى اال�صطالح����ي الذي 
تعني����ه يف )العنا�ص����ر(، لك����ن اإجابتي ه����ي اأنني 

اأهتم مبتطلبات البيئة واملجتمع.

�����ض 2 – اإذا كان����ت الذاكرة.. فما ه����ي يف ذاكرة 
الطفولة.. باإيجاز؟ 

– يف  ب  واالآب����اء.  اجل����ّدات  حكاي����ات  – يف  اأ 
الق����راءات  يف   – ج  واالأهازي����ج.  االأمث����ال 

التاريخية.. والإعالم
ج 2 كل القدمي تختزنه ذاكرتي بدقة، لكن ذاكرتي 

تعاف خمزوناتها اجلديدة باأ�صرع وقت!
املعرفي����ة  واالأهازي����ج  واالأمث����ال  احلكاي����ات  كل 
الواقعية وال اأفرق بن حا�صر وما�صي، فجميعها 
من اإبداع اخليال.اأراها كما يتوجب النظر اليها. 
حتى اأن �صكل الل����ه من �صنع خميلتي اأراه بدقة، 

وكما �صنعته وكنت اأتخيله واأنا �صغري.
�ض3 – من هم اأبطالك.. ومم يت�صكلون؟

القادري����ن عل����ى  غ����ري  النا�����ض  اأبط����ايل كل  ج 3 
الدف����اع عن اأنف�صهم، اأن�صاره����م واأقف معهم رغم 
ثقت����ي بعدم القدرة عل����ى انت�صالهم من خوفهم اأو 

م�صريهم.
�����ض 4 – اأي����ة اأح����داث ت�صتقدمها اأفالم����ك.. واأي 

منها تتجنبه؟
ج 4 اأفالم����ي هي كل ما يحق����ق يل االخت�صام مع 
اجلمال كي ي�صيف يل، واأبتعد عن اأفالم الق�صوة 

وخوف االأطفال.
�����ض 5 – هل للذاكرة )الدينية، القومية، االإثنية( 

اإ�صقاط؟
ج5 كرهتها لكرثة ما اأ�صئ لها حا�صرا!

�����ض6 – ما تف�صري املواطن����ة بالن�صبة لك؟ وكيف 
تعرب عنها يف اأفالمك؟

ج6 اأنا من اأبناء الوطن، الذي يحقق لك امل�صاواة 
واملحبة ومينحك فر�صة العمل املبدع.

�����ض7 – حدثنا ع����ن الفيل����م االأول.. عندما بداأت 

كم�صروع؟
ج7 الفل����م االأول ممث����ال وبال�صب����ط )كومبار�ض( 
يف فل����م احلار�ض، كان مث����ل دعاب����ة، دخلته واأنا 
مغم�����ض العينن، الأن����ه كان يف ال�صنة االأوىل من 

درا�صتي االأكادميية.
�ض8 – هل �صاعدك وجود اأر�صية ما لتبني اأفكار 

هذه الفيلم؟
ج8 بالتاأكي����د، لق����د �صاعدين حب����ي للقائمن على 

اجنازه باإمكانات متق�صفة جدا.
�ض 9 – وكيف حتولت اإىل الفيلم الثاين؟

ج9 الفلم الث����اين كان )الراأ�ض( الذي يتحدث عن 
�صرقة راأ�ض امللك �صنط����روق، من اأثار )النمرود( 

جتربة دخلتها بوعي متقدم.
�����ض 10 – وطبعًا رمبا انعك�����ض االأمر يف فيلمك 

الثالث.. اأو ا�صتمر؟ 
ي�صتمر التحاور فيما لو كان هناك اأعمال اأخرى، 

على نف�ض املنوال.
�����ض11 – اأي����ن تق����ف م����ن هوؤالء:”اأ�صم����اء ثالثة 
مبدع����ن �صينمائين”تختارهم اأن����ت على �صبيل 

املثال؟ 
– م����ا  – م����ا العنا�ص����ر امل�صرتك����ة بينه����م؟ 2   1

العنا�صر امل�صرتكة بينك، وبينهم؟ 
م�صروع����ك  يف  منه����م  ا�صتف����دت  ه����ل   –  3

ال�صينمائي؟ 
ج11 حممد �صكري جميل، في�صل اليا�صري، عبد 

الهادي الراوي، خليل �صوقي.
�صوقي املاجري، با�صل اخلطيب، فوؤاد التهمي.

فلين����ي، فاي����دا، فران�صي�����ض ف����ورد كوب����وال، اليا 
كازان.

األتقي معه����م جميعا يف كونهم جت����اوزوا التوق 

اإىل امل����ال اأو ال�صه����رة، الأنه����ا براأين����ا اأهداف غري 
�صامية.

ه����وؤالء ومن عمل معه����م يف التخ�ص�صات املكملة 
ه����م عامل����ي ال����ذي بقي����ت اأطم����ح الي����ه، اأم�صك به 

اأحيانا، لكنه يف اأحاين كثرية، بعيد املنال.
�ض 12 – اأية متعة ح�صية تراودك، واأي م�صتوى 
فك����ري يخامرك، واأنت تعمل عل����ى فيلمك، وفيما 

بعد اأن تنجزه.
ج12 – اأعرفه����ا، ولكن ال اأ�صتطي����ع و�صفها، كما 
يف تعريف م�صطلح الزمن، اأعرفه لكني ال اأمتكن 

من اإي�صال معناه ا�صطالحا.
�����ض13 – يف االأعمال ال�صينمائي����ة، واإبداعاتك: 
م����ن ت�ص����ارع يف م�صروع����ك؟ واإىل م����اذا تري����د 

الو�صول؟
ج13 – الو�صول اإىل ما ير�صي الذات موؤقتا.

�ض14 – هل ترتكز اأفالمك حول املحنة االإن�صانية 
كتعوي�ض عن فقدان الوطن يف الغربة”ال�صوؤال 

للمغرتب«؟
ج14 نعم، وخ�صو�صا ال�صع����ور بالغربة املعذبة 

داخل الوطن.
�ض15 – ويف العودة للعنا�صر : ما اأهم العنا�صر 

التي تريد جت�صيدها يف اإبداعاتك: 
اأ – النقي�صان. ب – املتعاي�صان. ج – امل�صاومان. 
د – املتناحران. ه� – الفاأر الذي غلب القط. و – 

الكاذب، وال�صادق. ز - املفرتي، واملفرتى عليه
ج15 - كل ما من �صاأنه تاأجيج ال�صراع..

�����ض16 – هل تفتع����ل حدًثا متخي����اًل يف اأفالمك، 
اأم تبنيه����ا على حادث����ة وهمي����ة. اأو واقعية. وما 

االأ�صباب؟
ج16 - اأن����ا اأوؤمن ب����اأن املتخيل واحللم واخلارج 
عن املاألوف، جميعها اأعمال واقعية، انطالقا من 
اأن اجلمي����ع ي����روون الواقع كما يحل����و لهم، على 
�صبي����ل املثال : ف����ان �صلفادور دايل ي����رى الواقع 

)حلما( �صرياليا.
�����ض17 – وعل����ى ال�صعي����د الفك����ري م����ا تف�ص����ري 
املواطنة بالن�صبة لك؟ وكيف تعك�صه يف اأفالمك.

ج17 - املواطن����ة بالن�صب����ة يل هي العمل يف جو 
من الدفء والطماأنينة وال�صالم. 

�����ض18 – واأنت تنجز اأفالمك ه����ل اأنت عادل يف 
اأحكامك،، ونواياك جتاه االآخر؟ وجتاه نف�صك؟

ج18- ح����ن اأ�صعر باخللل وعدم العدل، عند ذلك 
اأتوقف. 

�ض19 – يف اأفالمك اأية عدالة تريد اأن تكون يف 
هذا العامل؟ وكيف ت�صوغها؟

ج19 - عدالتي اأنا.
�ض20 – اأي نوع خا�ض من اليوتوبيات ت�صكلها 

يف اأفالمك،، اأو تريد ت�صكيلها؟
ج20 - يوتوبي����ا الت����ي يفر�صه����ا م����ن ال يح�ص����ن 

ا�صتخدام ال�صلطة، وخ�صو�صا يف بلداننا.
�����ض21 – ه����ل جتي����ز لنف�صك حماكم����ة الذات يف 
اأفالمك.. اأو حتاور االآخر فيك، اأو خارجك؟ دون 

تخويل؟
ج21 - نع����م، لكنني ال اأتباه����ى بها، فهي ال تعني 

ال�صجاعة.
�ض21 – ويف االأف����الم الت�صجيلية من خولك يف 

هذه املحاكمات التي تقيمها يف اأفالمك؟
ج21- اأخوله����ا لنف�ص����ي بع����د اأن اأفرت�ض العدالة 

التي اأريدها. 
�����ض21 – ه����ل تن����وي اإع����ادة اأعمال����ك م����ن جديد 
وماذا تعيد فيها. اأوت�صيف لها. اأو ت�صطب منها، 

وملاذا؟
ج21 - ال اأميل اإىل اأعادة القدمي من اأعمايل. ومل 

يح�صل على االإطالق اأنني اأعدت عمال قدمته. 

)*( مالحظة من د. فا�صل خليل: املخرج هو الناقد 
الأهم يف امل�ص���رح، فهو الذي يكت�ص���ف العيوب يف 
كل متري���ن وي�ص���لحها، ويوؤكد احل�ص���نات ويثبتها. 
باملخرج  للناق���د،  تغ���ري  التنوي���ه يف  – اقت�ص���ى 

الناقد. 

عن موقع فنون االلكرتوين

نحن )الرعيل الثالث(..  جيل أنموذج، 
للوطن ولالنسانية 

حوار مع المخرج والباحث المسرحي الدكتور فاضل خليل:
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لقاء أجرته زينب المشاط 

د.  س�����الم االعرج���ي

ان ال�ص���ورة على وفق هذا املفه���وم ت�صتبعد التحليل 
النف�ص���ي يف تف�صريها ، وتوؤكد كيانه���ا على اأنه �صكل 
مو�صوعي للواقع املنعك����ض ، ولكن الميكن ان تكون 
ال�ص���ورة يف مفهوم )فا�صل خليل( )املراآة( وال يعني 
حتى)بلن�صك���ي( ذل���ك يف ان الف���ن م���راآة الواق���ع. ان 
ال�ص���ورة امل���راآة عن���د فا�صل خلي���ل كالفن امل���راآة عند 
بلن�صكي ، فه���ي تنعك�ض عن ما النراه ، اال يف �صورة 
املعان���اة اجلمالي���ة ، فه���ي اكت�صاف مل���ا النكت�صف وال 
ندرك والن�صدق يف الواقع احلياتي ، التدركها االنا.. 
االنت...النح���ن يف يومنا ، هي االماألوف او املاألوف 
، اال انن���ا الندرك���ه ، اأي ع���رب تل���ك القرائي���ة املكثف���ة 
لوجوده���ا والت���ي �صتبدو معها كاأنه���ا انعكا�ض مطلق 
عن الواق���ع اال انها اكت�صاف ل���ه. اأن خليل يف خطابه 
امل�صرحي اليتوقف عند حدود احل�صية حيث اليجدها 
القيم���ة املكلف���ة والوحي���دة يف التعام���ل م���ع الواق���ع 
ب���ل راح يزاوجه���ا وميزجها بقيم منطقي���ة ، خيالية ، 
�صحري���ة ، لذلك تبدو �صورت���ه اخلطابية اأكرث حيوية 
ج���راء حمافطتها عل���ى التوازن الدقي���ق بن احل�صية 

كمفهوم ت�صوي���ري والرتاكمات الفكري���ة والعاطفية 
ت�صتمدها م���ن الواق���ع واجتماعيت���ه ومت�صالته. اأنه 
يق���ارب مرجعيات الواقع املادي���ة وي�صابهها اىل احلد 
الذي توفر له تلك املقاربة الواقعية داال زمكانيا فكريا 
التنزاح في���ه الطبيعة واحل�صي���ة االجتماعية ل�صالح 
ال�صمات االجتماعية االنتاجية املمعنة يف التجريدية 
- الالح�صي���ة - والت���ي الميك���ن ادراكه���ا اأالبالتفك���ري 
املجرد. ان ال�صورة يف خطابات فا�صل خليل ، ارتقاء 
باجلوهر اىل م�صتوى املثال جراء احل�صية املزدوجة 
بقي���م اخ���رى فه���ي التع���رب ع���ن الوج���ود ، اجلوهر ، 
يف �صورت���ه ه���و بل يف �صورة االآخ���ر اي يف �صورة 
الظاه���رة كم���ا يعتق���د )جورجي كات�صي���ف( يف كتابه 
الوعي والفن ، فاجلوه���ر/ املثال/ اجلميل / الميكن 
ان ينك�ص���ف من خ���الل العالقة التبادلي���ة بن الذات / 
االنا / النحن / املو�صوعي ، وال ميكن اكت�صافه حتى 
يف االث���ر الذي تنتجه ال�ص���ورة كانعكا�ض عن الواقع 
ذات���ه االى م���ن خالل ثالثي���ة الوعي / ال�ص���ورة ، اي 
الوع���ي االخراجي وقرائته للواق���ع ، ال�صورة الكلية 
ال�صامل���ة ، وعي التلقي وقدرات���ه التاأويلية املن�صجمة 
والق���درات التاأويلي���ة االخراجي���ة ، املحرك���ة ملعان���اة 
التلق���ي اجلمالي���ة ومتنحه���ا قدرتها بالتح���رك نحو ، 
اجلم���ال / املث���ال / الكم���ال ، او كما ي���رى )جورجي 
كات�صي���ف( ان اجلمال الميكن ادراك���ه دون النفاذ اىل 
ذل���ك ال�صدى والع���امل الكام���ل من الت�ص���ورات حول 
اجلمي���ل بح���ق ذل���ك ال���ذي ي���ربز يف وعي الق���ارىء 
واملتلقي عل���ى حد �صواء.ان احليوي���ة التي يعرب بها 
خلي���ل عن الواق���ع تكم���ن يف مت�صكه ب�صم���ة ا�صا�صية 
اأخ���رى كاالجتماعي���ة ، ال�صحرية ، العبثي���ة ، لذلك مل 
تات���ي التناق�صات والتواترات عن�صرا طارئا يف بنية 
�صورته امل�صرحية بل عن�صرا حتميا ولي�ض اعتباطيا 
، فالتناق����ض احلركي الب�ص���ري او التعامد احلركي ، 
حرك���ة تناق�ض ب�صري / اللعبة /* مثلها مثل اال�صود 
واالبي����ض/ تناق�ض. تعدد حرك���ة امل�صتويات االفقية 
ت�صاعدي���ا ، ا�ص���ارة اىل تعددي���ة طبقي���ة اأجتماعي���ة 
انتاجي���ة حتم���ل �صم���ة التناق�ض احلتم���ي يف ذاتها / 

خيط الربي�صم.

ان �صورت���ه تنط���اق من افرتا�ض وج���ود قيمة مطلقة 
متاأ�صل���ة يف الف���ن تبح���ث يف العالق���ة ب���ن املا�ص���ي 
واحلا�ص���ر، ت�صتعي���د تل���ك القيم���ة من ت���راث متقادم 
حن تفقد ه���ذه القيمة نقائه���ا يف احلا�صر ، انه يحل 
ازمنة با�صتعادة ال�صل���ة بالتقاليد اال�صيلة او بالقيام 
بقف���زة نحو االمام اىل حال���ة جديدة من احل�صية. لقد 
زاوج فا�ص���ل خلي���ل يف اط���ار ال�صورة ب���ن احلقيقة 
املو�صوعي���ة ودرج���ة م���ن الوع���ي كب���رية بظاه���رة 
التم�ص���رح حتى �ص���ارت مكتفي���ة مب�صابهته���ا للواقع 
اال اأنه���ا �ص���كل اأنعك�صت عن خميلة ميك���ن ان ندعوها 
اأن و�صائله���ا -  اأال   ، الواقعي���ة اخليالي���ة  بال�ص���ورة 
موجوده���ا امل���ادي - م�صرحي���ة ، كتحلي���ق ال�صج���ن 
)ج���راي(*** عالي���ا داخ���ل اط���ار اللعب���ة.ان خلي���ل 
ي�ص���ع البني���ة ال�صوري���ة مب���وازات البني���ة الدرامية 
قكالهما يف تنامي ت�صعي���دي متوازي ي�صكل تراكمه 
االزمات���ي حت���ى يبل���غ ذروته ، لذل���ك تاأخ���ذ ال�صورة 
يف اح���د مراحله���ا - مراح���ل النمو- املوازي���ة للفعل 
الدرامي ، تاأخذ ، فعل ال�صدمة او الوخزة او ال�صفعة 
او كم���ا ي�صميها)كروتو�صك���ي( التع���ادل بن احلقيقة 
ال�صخ�صي���ة امل�صتقل���ة واحلقيق���ة ال�صامل���ة ، جمابه���ة 
املتلق���ي بال�ص���ورة ال�صدم���ة حيث يحتف���ظ بتجربته 
ال�صخ�صي���ة اال انه���ا ترتك���ه يقاي����ض ب���ن التجربتن 
وكاأن���ه اأزاء حلظ���ة تعري���ة تب���داأ م���ن األ���ذات وتنتهي 
يف عامل التلق���ي املو�صوعي ليكت�ص���ف عمقا جوهريا 
ف���وق االعتي���ادي واملاألوف. ان ال�ص���ورة ال�صدمة او 
االبهار توجز الفع���ل يف �صياقها ال�صردي عرب تكثيف 
م���ادي ب�ص���ري او�صمعي وكانه���ا تعلن ع���ن نتائجية 
احلدث...حتلي���ق ال�صج���ن / خروج �ص���امل وزوجته 
م���ن )اجلومة( �صور تقاطع تنامي الفعل على املن�صة 
اال انه���ا حتيل اىل بدايات جدي���دة لل�صراع قد �صكلت 
توجه���ا نح���و احل�ص���م عل���ى املن�ص���ة اال انه���ا �صكلت 
تناق�صاته���ا داخل وعي املتلقي...فال���روح املعلق كما 
الط���ري يف �صماوات ال�صج���ن / الكون...انذار ببداية 
جدي���دة ل�ص���راع رمب���ا كان اك���رث ق�ص���وة ، كذلك فعل 
مغادرة )اجلومة( فهو تا�صي�ض لبداية جديدة ح�صمت 
على املن�صة لكنه���ا طرحت ت�صاوؤله���ا حول...االتي!؟ 
كيف!؟ مل���اذا؟. ان ال�صورة يف مفه���وم )فا�صل خليل( 
بني���ة ت�صكيلي���ة مادي���ة ح�صية تنم���و مب���وازاة الفعل 
املتنام���ي ، تقارب الواق���ع وت�صابه���ه، اال انها تتكامل 
يف تفاعالته الواقعي���ة باملتخيل او العك�ض ، ت�صتقرء 
ازمة الواق���ع با�صتعادة ال�صلة بالتقالي���د اال�صيلة او 
بتحقي���ق قف���زة اىل امام. فهي �ص���ورة احالية حركية 
�صمولي���ة مغرب���ة يف بع�ض مواقعه���ا اال انها ك�صورة 
داللية التدرك اال داخل نظامها الزمكاين ، توؤول داخل 
بنية خطاب العر�ض وتاخذ معناها االويل من البنية 
الن�صي���ة وت�صكل مرجعياته اي�ص���ا داخل بنية خطاب 
العر�ض...اللعب���ة / م�صرحية من اخراج فا�صل خليل 
وهي من االدب الفرن�صي..خيط الربي�صم / م�صرحية 
عراقية اخرجه���ا للم�صرح فا�صل خلي���ل.../ )جراي( 
ال�صخ�صي���ة البطلة يف م�صرحية اللعبة. اأ. م. د. �صالم 
االعرج���ي ا�صتاذ االخ���راج امل�صرحي / كلي���ة الفنون 
/ جامع���ة باب���ل ا�صتاذ الفل�صفة كلي���ة االآداب / جامعة 
الكوف���ة. �صكرت���ري رابطة باب���ل للكت���اب والفنانن / 

هوالند 

االنشاء الصوري في المسرح 
العراقي في خطاب )فاضل خليل(

املرسحي كيان شكيل 
يعيد انتاج الحياة حسيا 
معتمدا بذلك اهم سامت 
الفن الواقعي املناقضة 
للتفكري املجرد , الفن 
الواقعي يعتمد الحدس يف 
تعبريه عن جوهر االشياء 
وهو اليستنخ الحياة او 
يعر عنها بشكل مبارش 
يك ال يسقط يف العقلنة 
والتجريد, الصورة الواقعية 
كام الفن الواقعي ميكن 
ان تكون يف جوهرها 
الرابط بني الحياة والفن , 
وميكن ان تكون الصورة 
املنعكسة عن االصل , اي 
الواقع , وهذا املفهوم 
الذي يعد الفن مرآة الواقع 
هو سمة مشرتكة بني 
كافة النظريات الجاملية 
املؤسسة عى الفلسفة 
املادية حسب)لوكاتش( يف 
مؤلفه دراسات يف الواقعية 
االوربية.

*كيف ميكن املزج ب���ن الن�ض امل�صرحي الذي يقع 
�صم���ن منطق���ة الثقاف���ة العالي���ة ، ويف ذات الوقت 

احل�صول على جمهور ي�صتوعب هذا الن�ض؟
- م���ن االخط���اء اخلطرية اعتب���ار اجلمهور خارج 
منطقة الثقافة، فمن ح���ق االن�صان ا�صتقبال العمل 
الفن���ي وفق مقدار خمزونه املعريف، ومقدار تلقيه 
ووف���ق ا�صتيعاب���ه، ف���اإذا م���ا انطلقن���ا م���ن اأن”يف 
اجلم���ال اآراء ق���در م���ا يف الع���امل م���ن روؤو����ض – 
ح�ص���ب راأي الفيل�صوف )وول ديورانت( يف كتابه 
)ق�ص���ة الفل�صفة( -”، �صنالح���ظ العديد من املرات 
���ق فيها امل�صرح العراقي ب���ردم هذه الفجوة ، و  ِوِفّ
اإذا م���ا �صلمن���ا اأمرنا لهذا ال�صوؤال، مل���ا اقدمت فرقة 
امل�صرح الفني احلديث عل���ى تقدمي رواية )النخلة 
واجل���ريان( للكات���ب الكب���ري غائب طعم���ة فرمان، 
واخراج املبدع قا�صم حممد، عندها ام�صكت الع�صا 
م���ن الو�صط مب�صرحية تتحدث عن �صعب وهمومه 
يف حمل���ة �صعبي���ة، بامكان���ات وق���درات م�صرحية 
ترق���ى اىل م�صتوى اأهم ما يقدم���ه امل�صرح العاملي. 
وعليه فاجلمهور ي�صتوعب عندما نفكر باأنه اأخطر 
من ي�صتقب���ل وفق ق���راءات متع���ددة ت�صتوعب كل 

الروؤو�ض يف العامل.
*ماه���ي مكا�ص���ب وخ�صائ���ر امل�ص���رح العراقي بعد 

2003؟
- ال مكا�ص���ب... واخل�صائ���ر ج�صيم���ة متمثل���ة يف 
خج���ل امل�صرحي���ن الذي���ن ال ح���ول له���م وال ق���وة 
م���ن غياب���ه، اإال اإن هنال���ك مطامح للبع����ض القليل 

العاملن من اأجل ا�صتمراره.
*ُعرفت طروحات فا�صل خليل باجلراأة خ�صو�صًا 
فيم���ا يخت�ض بالطروح���ات امل�صرحية ، هل ت�صبب 

ذلك مب�صاكل لك؟
- ال وج���ود للم�صاكل، الأن ق���راءات ا�صحاب القرار 
يف العقوب���ة �صعيفة، وح�صوره���م فيه يكاد يكون 

معدوما.
*مت���ى و�ص���ل امل�ص���رح العراق���ي اىل اأوج عظمته 

ومتى �صهد اأ�صواأ حاالته؟
- يف كل ال�صن���ن الت���ي كان الفن���ان فيه���ا يق���ود 
امل�صرح و�ص���ل امل�صرح اىل اوج عظمته، اما عندما 
قادت���ه ال�صلطة فقد و�صل اىل ا�ص���واأ حاالته. وهذا 
معن���اه، ان امل�صرح �ص���ار يلفظ اأنفا�ص���ه منذ بداية 
ثمانين���ات الق���رن املا�ص���ي حتى ف���ارق انفا�صه مع 
بداي���ة االحت���الل ، ح���ن �صارامل�ص���رح اأداة تغيري 

وحتري�ض.
*ما هي اهم ال�صعوبات التي من املمكن ان تواجه 

الفنان العراقي اليوم؟
- عندم���ا ال يج���د م�صرحا �صاحلا لعر����ض افكاره ، 

واالأهم منها عندما اختار ان يكون فنانًا.
*ذك���رت عدة مقاالت اإن )فا�ص���ل خليل ال مييل اإىل 
التعليمية والوعظي���ة يف القراءة وال يف اخلطاب 
االإبداعي، ب���ل وال حتى يف الت�ص���ورات املاألوفة ، 
الأنه���ا - ح�صب راأي���ه - حمكومة باملبا�ص���رة( ، اإالَم 

متيل ن�صو�ض فا�صل خليل اإذًا؟
- اتف���ق م���ع م���ا قالت���ه املق���االت الت���ي ذكرته���ا يف 
ال�ص���وؤال ، واأمي���ل اىل الن�صو����ض الت���ي ت�صع���ى 
لالجابة ع���ن ت�صاوؤالت النا�ض يف خطابها ، وكذلك 
اىل الن�صو����ض التي حت���اول تخلي����ض نا�صها من 
خماوفهم ، وامل�ص���رح بال خبز و�صالم حم�ض كذب 

وافرتاء.

*كون���ك خمرجا م�صرحيا ، كي���ف تتعامل مع فكرة 
الن����ض؟ هل تعمل على التدخل يف الن�ض حذفه او 

اال�صافة اليه؟
- لكي اجعل الن�ض يجيب عن ت�صاوؤالت النا�ض يف 
خطاب���ه، من املوؤكد يج���ب اأن اأُخ�صعُه مل�صرطي يف 
احل���ذف واال�صاف���ة ، فال وجود لن����ض يتفق متاما 

مع طموحات املخرجن.
*م���ا هو االه���م بالن�صب���ة لفا�ص���ل خلي���ل اواًل ، ثم 
بالن�صب���ة للف���ن العراق���ي : االهتم���ام بامل�ص���رح ام 

التلفزيون؟
- عندم���ا ت�صتحي���ل احلياة يف امل�ص���رح نذهب اىل 
ال�صينم���ا وعندم���ا ت�صتحي���ل احلي���اة يف ال�صينما 
نذه���ب اىل التلفزي���ون ، يف ظل الظ���روف االآن”ال 
وق���ت للم�صرح”ل�صعوبة الو�ص���ول اليه وحلاجته 
للوقت الطويل ك���ي تن�صج امل�صرحية، و”ما يوكل 

خبز”.

*ه���ل تعتق���د اإن من املنطقي ه���دم كل االرث الفني 
قبل 2003 فقط الأنه نتاج حقبة معينة؟

- اذا عملن���ا عل���ى ه���دم االرث الفن���ي قب���ل 2003 
فعلين���ا ان نهدم باقي احل�صارة و اإرثنا منذ �صومر 
وباب���ل واآ�ص���ور. واإذا ما هدمناها م���اذا �صيظل لنا 
من التاأريخ ، وهل عو�صت اجنازات ما بعد 2003 

ما �صنقوم على هدمه؟!
وكن���ت م�صتمرًة يف �صوؤايل االخري للدكتور فا�صل 
خلي���ل ع���ن ا�صباب التده���ورات الت���ي تواجه الفن 
العراق���ي اليوم، اإال انُه ت���رك م�صاحة االجابة يل ، 
الأقف ام���ام هذا ال�ص���وؤال عاجزة فبعد م���ا يواجهه 
الع���راق م���ن واقٍع منخ���ور م���اذا ننتظر م���ن الفن 

والثقافة؟.

�صبق لهذا احلوار ان ن�صر عام 2016 
يف �صحيفة املدى

فاضل خليل.. المسرح بال خبز وسالم 
محض كذب و افتراء

اكتفى صوتُه وبضع كل��امت مقتضبه ان ُتفرس مواجعُه كفنان عراقي ُيحزنه 

واق��ع الفن , ورغم ذل��ك مل متُح التدهورات التي مّر به��ا الواقع العراقي 

بشتى مجاالته شعلة االمل التي انبعثت مع تنهيداته الحزينة.

 

الدكت��ور فاضل خليل مل يُكن فنانًا عراقيًا قدم الكثري لفنه لتطوى صفحاتُه 

منس��يًة بل كان أش��به باالس��طورة التي ارتقت بذاتها عربي��ًا وعامليًا , حيُث 

ابدع مخرجًا وفنانًا واس��تاذًا اكادمييًا , اعت��ى العديد من املناصب الثقافية 

واالكادميي��ة واملهني��ة ع��ى الصعيدي��ن العراقي والعريب حي��ُث ال مُيكن 

تلخيص حياة فاضل خليل الفنية واملهنية يف سطورنا هذه , إال انني ملسُت 

يف هدوئه املعهود ُجماًل ملغومة أجاب بها عن تساؤاليت , يف حواٍر أجرتُه 

)املدى( مع فاضل خليل...
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ع����ن االأ�ص����لوب التقليدي املعروف ال����ذي انتهجه 
للم�ص����رحيات  كتابات����ه  يف  الع����اين(  )يو�ص����ف 
ال�صعبي����ة الت����ي تتن����اول يف مو�صوعاته����ا حياة 
الكادح����ن، وه����ي تقدم �صراعًا طبقي����ًا على نحو 
�صعبي عراقي يقراأ املجتمع العراقي، وعلى نحو 

اأدق، املجتمع البغدادي.
ا�صتطاع الفنان فا�صل خليل مبا ميتلكه من روؤية 
ومرجعية ثقافية، واعتم����اده االأ�صلوب الواقعي 
ب����كل اأ�صكال����ه اأن يتعام����ل م����ع الن�����ض املذك����ور 
بتجدي����د حدي����ث، اأحال فيه الن�����ض اإىل منظومة 
داللي����ة ال تخل����و م����ن التاأوي����ل يف الفك����رة ويف 

احلركة ويف ال�صورة.
يتح����دث مو�ص����وع امل�صرحية عن حائ����ك عراقي 
ب�صي����ط، ينظ����ر اإلي����ه املجتم����ع العراق����ي نظ����رة 
فيها ن����وع من التحق����ري الأنه يتعامل م����ع الن�صاء 
وخا�ص����ة يف ف����رتة العق����ود االأوىل م����ن الق����رن 
الع�صرين. وهناك حواريات يف امل�صرحية ت�صري 
اإىل تل����ك النظرة، وهناك اأمثلة �صعبية ت�صري اإىل 
هذه النظرة للحائك مثل )احلائك ميوت ورجليه 
يدفونها باجلوم����ة*(، اأو اأن احلائك ال ي�صمح له 
بالزواج لفقره ولطبيعة عمله، وامل�صرحية قدمت 
مبنظومة �صراع طبقي بن احلائك وعم احلائك 
الغني والتاجر املتعايل، واملت�صلط لعملية رف�ض 

اإعطاء اأبنته اإىل ابن اأخيه )احلائك(.
يق����دم لن����ا الن�����ض تنوع����ًا يف امل����كان الدرام����ي، 
مل�صاهد متثل باحات ثالث����ة لبيوت بغدادية منها 
بي����ت احلائك وبيت العم، وبيت اآخر هو ل�صديق 

العائلة، وتعرب عن اأحداث يف زقاق بغدادي.
عم����ل املخ����رج م����ع م�صم����م املنظر )جن����م حيدر( 
عل����ى حتقي����ق عمق����ًا ايهامي����ًا ومتخي����اًل مل�صاه����د 
امل�صرحية، فجعل البيوت الثالثة ت�صكل زاويتي 
مثل����ث مي����ن وي�صار امل�ص����رح، وجعل بي����ت العم 
يف العم����ق. وا�صتط����اع املخ����رج بع����د اأن جع����ل 
البيوت ت�صكل طابق����ن، اأن حتقق جانبًا تاأويليًا 
مهم����ًا وا�صتثمارها ب�صكل دقي����ق وموؤثر، وجنح 
ع����رب ت�صكيل واجه����ات البي����وت الثالث����ة املغلقة 
مبيكانيكي����ة متحركة، اأن يحق����ق تكوينًا جماليًا 
مثريًا للزقاق البغدادي، واإبراز �صبابيك البيوت 
و�صنا�صيله����ا، وحمقق����ًا ايهامًا ب�صري����ًا مل�صاحات 

طويل����ة وكب����رية رغ����م �صغ����ر م�صاح����ة خ�صب����ة 
امل�صرح.

اإن املخ����رج ا�صتط����اع اأن يحقق املعن����ى التاأويلي 
ال����ذي ج����اء ع����ن  م����ن خ����الل املعن����ى الب�ص����ري 
طري����ق ايه����ام التداخ����ل الب�ص����ري ب����ن ج����دران 
البيوت واملح����ددات العامودي����ة واأدوات واأثاث 
)اأك�ص�صوار(اال�صتعم����ال، فوظ����ف خيط احلياكة 
لتحقي����ق تل����ك املناظر ف����وق خ�صب����ة امل�صرح بكل 
معماريتها، وكذل����ك لتج�صد كل االأدوات واالأثاث 
واالأك�ص�ص����وارات من خالل ذل����ك اخليط واألوانه 
املتعددة، وكثافة تلك اخليوط وترا�صها، لت�صكل 
ب�صط عراقية بجمالية اأثارت يف نفو�ض املتلقن 
انفع����ااًل جمالي����ًا ال يخل����و م����ن تاأوي����ل مفرط يف 

تعين املعنى.
ومن خالل االإ�صاءة ال�صاقطة على تلك اخليوط، 
الت����ي  الب�ص����ري،  التداخ����ل  اإيه����ام  حتقي����ق  مت 
ا�صتثمرها املخ����رج يف اإ�صقاط تاأويله الفكري – 
والفل�صف����ي البال����غ الدقة، وذلك من خ����الل اإطفاء 
االإ�ص����اءة امل�صلطة م����ن اخلارج وفت����ح االإ�صاءة 

عل����ى الداخل لكي ن�صاهد حركة اخليوط املوؤثرة 
عل����ى حرك����ة املمث����ل، كم����ا ونكت�صف وج����ود اآلية 
ب�صري����ة خلف اخليوط بفع����ل التداخل الب�صري 
املرتابط مع ميكانيكية احلركة التي ات�صمت بها 

اجلدران املتحركة على اخل�صبة.
اإن ربط االإيهام الب�صري بتلك احلركة التي متثلها 
اجلدران ومع باقي العنا�صر التقنية التي ت�صكل 
املنظوم����ة الب�صري����ة ي�صاه����م يف اإب����راز التاأويل 
الفك����ري والفني للعر�ض امل�صرح����ي، باعتبار اأن 
املخ����رج وامل�صم����م اعتمدا عل����ى مرجعية اخلامة 
ب�صخ�صي����ة  وارتباطه����ا  اجتماعي����ًا  امل�صتخدم����ة 
املمث����ل يف امل�صرحي����ة، ومع����ربة ع����ن امل����وروث 

اجلمعي القابل للتاأويل.
وا�صتطاع املخرج من خالل ذلك اأن يحقق توافقًا 
وتكاماًل بن املنظوم����ة الب�صرية للعر�ض، وبن 
م����ا يطرحه الن�����ض م����ن تاأويالت عل����ى م�صتوى 
ال�صراع الطبقي يف املجتم����ع العراقي، وحمققًا 
م����ن خ����الل ذل����ك التواف����ق تفاع����اًل ايجابي����ًا م����ع 

املتلقي.

وكذل����ك حق����ق التاأوي����ل ال�صكل����ي املن�صج����م م����ع 
التاأوي����ل اخلا�����ض مب�صم����ون الن�����ض امل�صرحي 
م����ن خالل تراب����ط الروؤية الن�صي����ة مع ت�صكيالت 
العر�ض امل�صرح����ي املتنوعة التعب����ري واملعتمدة 

على وحدة اخلامة.
1- اإن اخلام����ة وامل����واد )اخلي����وط( التي ي�صنع 
منه����ا اأ�ص����كال وتكوين����ات املناظر ب�ص����كل خا�ض 
وال�صينوغرافي����ًا ب�صكل عام ال تعد خامات اإظهار 
فقط، بل هي خامات باثة للتاأويل، وهي منظومة 

تاأويل بحد ذاتها.
2- كلم����ا كرثت التاأويالت نح����و نتاج فني معن 
كلم����ا كان ناجح����ًا مبنط����ق احلداثة وم����ا بعدها، 
بو�صفه نتاجًا مثريًا للت�صاوؤالت واالفرتا�صات، 

اأو مبعنى اآخر نتاجًا حمفزًا للتفكري والتحليل.
3- اإن النظام التاأويلي عند فا�صل خليل ي�صتغل 

على الفكرة وعلى احلركة وعلى ال�صورة.
4- ي�صع����ى املخ����رج فا�ص����ل خلي����ل اإىل حتقي����ق 
املعن����ى التاأويل����ي م����ن خ����الل املعن����ى الب�صري، 
الذي جاء عن طريق اإيهام التداخل الب�صري بن 
ج����دران البيوت واملح����ددات العامودية واأدوات 

واأثاث اال�صتعمال.
5- لقد حق����ق املخرج التاأوي����ل ال�صكلي املن�صجم 
مع التاأوي����ل اخلا�ض مب�صمون الن�ض امل�صرحي 
م����ن خالل تراب����ط الروؤية الن�صي����ة مع ت�صكيالت 
العر�����ض امل�صرح����ي املتنوع����ة التعب����ري واملعتمد 

على وحدة اخلامة.

1- يب����دو ب����اأن املخرج ي�صعى دائم����ًا اإىل التمييز 
ب����ن �صكل العر�ض م����ن خالل منظومت����ه التقنية 
)ال�صينوغرافي����ة( وم�صمون الن�����ض تاأويليًا مبا 

يحقق نوع من االأن�صجام والرتابط بينهما.
2- ي�صتفي����د املخ����رج م����ن اخلامة اجلدي����دة )اأي 
اأو قط����ع  اأو قط����ع قما�����ض  كان نوعه����ا خيوط����ًا 
اك�ص�صواري����ة( ليحق����ق م����ن خالله����ا نوع����ًا م����ن 

التجريب الذي يقود اإىل التاأويل ال�صكلي.
ال�ص����كل  ب����ن  الرب����ط  حتقي����ق  اإىل  ي�صع����ى   -3
الواقع����ي وال�ص����كل املاأخوذ من ال����رتاث ال�صعبي 
ع����رب ا�صتخدامه خلي����وط اجلومة كاأق����رب مثال 

لذلك.

محمد عبد الرحمن الجبوري 

اإن تاأويل العر�ض امل�صرحي )اأي عر�ض( يختلف 
من ع�صر الآخر، ومن بيئة معينة اإىل اأخرى، فهو 
يعتمد بالدرجة االأ�صا�ض على الطبيعة التف�صريية 
ال�صائ����دة يف الزم����ان وامل����كان، وه����ذا م����ا يجعل 
االأعمال الكبرية اخلالدة ملوؤلفن م�صرحين كبار 
اأمث����ال �صك�صب����ري وموليري وت�صيخ����وف واب�صن 
تثري الكثري م����ن الت�صاوؤالت املختلفة واملتنوعة، 
وباملقاب����ل ي�صتدعي تاأوي����الت ال نهاية لها، وهو 
االأم����ر ال����ذي يجع����ل م����ن هامل����ت تاأويلي����ًا اآالف 
ال�صخ�صي����ات املتنوع����ة ح�صب الزم����ان واملكان، 
ويجع����ل م����ن ل����ري وماكب����ث �صخ�صي����ات متعددة 
متنوع����ة قابل����ة للتط����ور، وق����د ي�ص����ح الق����ول – 
بن�صب����ة كب����رية- عل����ى اأن املخ����رج نف�ص����ه ينت����ج 
تاأوياًل مغايرًا لتاأويله ال�صابق للن�ض ذاته حينما 
اأخرجه، وذلك بتغري الزمان واالنتقال اإىل مكان 
اآخر متجان�����ض اأو متغاير، فاملخرج حينما يقوم 
يف عملي����ة تاأويل الن�ض فاإن����ه يك�صف عن �صريته 
الكامنة يف البعد التعبريي، واملتولدة يف البعد 
الروؤيوي والب�صري، و�صواًل اإىل معنى الن�ض – 
املجازي- وذلك من خالل ت�صكيل ف�صاء العر�ض 
منطلق����ًا من عمق الن�ض، وف����ك �صفراته، ومعرفة 
مرجعياته الذاتية ملو�صوع����ه، ارتباطًا مع زمان 
املرجعي����ات  وم����كان  وزم����ان  العر�����ض  وم����كان 
االجتماعية املختلف����ة واملت�صابهة بن مرجعيات 
الن�ض ومرجعيات الواق����ع االجتماعي فالتاأويل 
الب����د اأن يت����م مب�صتوى فك����ري وفل�صف����ي يتبناه 
املخ����رج ويحدد اأفعال����ه داخل الن�����ض، واملخرج 
الناج����ح ه����و ال����ذي يتعامل م����ع جمي����ع عنا�صر 
العر�ض بنف�ض امل�صتوى االأكادميي والفني، واأن 
يعتمد عل����ى التف�صري كقدرة ابداعي����ة، فالتف�صري 
كما يق����ول زيجموند هو”روؤي����ة فكرية بالدرجة 
االأوىل وت�صتند اإىل قاعدتن جوهريتن، االأوىل 
هي الن�ض الدرامي �ص����واء كان قدميًا اأو حديثًا، 
والثانية ه����ي االحداث التي مي����وج بها املجتمع 
والق�صاي����ا الت����ي يطرحه����ا، وال �ص����ك اأن املجتمع 
احلديث، ومن����ذ ع�صر النه�صة وال�صناعة يطرح 
ق�صاي����ا اجتماعي����ة جديدة، نابعة م����ن املتغريات 
املت�صارع����ة �صيا�صي����ًا واقت�صاديًا، وم����ع ذلك فاإن 
الن�����ض الر�صن واخلالد يع����رب عن هذه الق�صايا 
امل�صتحدثة اإذا ا�صتطاع املخرج اأن يلتقط اخليط 

ال�صاعري الذي ي�صل املا�صي باحلا�صر".
وكلم����ا كان����ت ال�ص����ورة متغرية بتغ����ري املجتمع 
زماني����ًا ومكاني����ًا، واملخرج يتطور فكري����ًا وفنيًا 
تاأوي����ل  ف����اإن  امل�صرحي����ة،  ويت�ص����ع يف جتربت����ه 
العر�����ض امل�صرح����ي يك����ون تاأوياًل خا�����ض بذلك 
العر�����ض يف زم����ان مع����ن وم����كان مع����ن واأن����ه 
واملعطي����ات  الظ����روف  تل����ك  بتغي����ري  �صيتغ����ري 

الزمانية واملكانية.
وامل�صرح ب����دون ذلك التاأوي����ل ال ميكن اأن يحقق 
اأهداف����ه، واأن القائم����ن على العر�����ض امل�صرحي 
من خم����رج وم�صممن تقنيات ينبغ����ي عليهم اأن 
يربروا فك����رة اآلية توليدات متع����ددة يف الزمن، 
ومتوحدة يف ال�صورة الواحدة مكانيًا، واأن يتم 
تاأويل املتغ����ريات اجلمالية لكونها تكملة حلركة 
بداأت من قب����ل، وانتهت يف الوقت احلا�صر، وال 
يب����دو باأنها انقطعت اأو �صتنقط����ع عن امل�صتقبل، 
الأن تتابع االأحداث واحلوادث يبدو وكاأنه ين�صاأ 

ع����ن ترابطه����ا، وهذا ي����وؤدي بطبيع����ة احلال اإىل 
تكوي����ن ال�صورة وفقًا لل�ص����رورة املنطقية، على 
اعتب����ار اأن الفنان امل�صرحي )املخرج اأو امل�صمم( 
هو قارئ قبل كل �صيء، وال يتاأثر اإال مبا يقراأ اأو 
مب����ا ي�صاهد، وعندما نقول ب����اأن التاأويل يختلف 
عن����د املخ����رج اأو امل�صم����م نف�ص����ه ولنف�����ض العمل 
بتق����ادم الزم����ن واالأح����داث، فاإنه من ب����اب اأوىل 

يختلف من خمرج اأو م�صمم الآخر.
اإن املخ����رج مف�ص����رًا ق����د يلت����زم باأف����كار املوؤل����ف 
امل�صرح����ي، وي�صتخدمه����ا و�صيل����ة للو�صول اإىل 
املتلق����ي، ويف هذه احلالة ف����اإن روؤياه وتف�صريه 
ق����د يتطاب����ق مع معطي����ات الن�ض املوؤل����ف، اأو قد 
يبتع����د عنها قلياًل، اأما املخ����رج املبتكر فهو يتخذ 
من الن�ض قاع����دة لالأنطالق يف روؤيته وتف�صريه 
ال����ذي قد يختلف كثريًا ع����ن روؤية املوؤلف، ولذلك 
ُيعّد موؤلفًا جديدًا للن�ض امل�صرحي، ومن الطبيعي 
اأن يذه����ب الث����اين اأك����رث م����ن االأول يف عملي����ة 
التاأوي����ل، الأنه ال يتم�ص����ك بالن�ض بحذافريه، وال 
يتبع اإر�صادات املوؤلف، بل يخلق اإر�صادات ذاتية 
جدي����دة، وقد يح����ذف من الن�ض جم����اًل ال ت�صاعد 
يف دعم روؤياه، وقد يحذف �صخو�صًا اأي�صًا الأنها 

ال ت�صاع����د يف حتري����ك الفع����ل الدرام����ي وتوؤجج 
ال�صراع.

اإن امل�ص����رح كموؤ�ص�ص����ة ثقافي����ة يرتب����ط ارتباط����ًا 
جوهري����ًا بالبن����اء ال�صو�صيولوج����ي للمجتم����ع، 
حتى �صّمي )مراآة املجتمع(، بل قد يرتبط ب�صكل 
اأبع����د من ذل����ك الأن����ه املوج����ه للمجتم����ع، حماواًل 
تغي����ريه اإىل م����ا ه����و اأف�ص����ل، م����ن خ����الل اأدواته 

الثقافية والعلمية واالأدبية.
وهن����اك جانبًا اآخ����ر م����ن �صو�صيولوجية امل�صرح 
كم����ا يقول ج����ان دوفينو، يت�ص����ل مبورفولوجيا 
والتعدي����الت  التمثي����ل  يف  االأ�ص����كال(  )ت�ص����كل 
وال�ص����ور واملاديات الت����ي ُيدخله����ا املخرج على 
امل����كان الدرامي )امل�صرحي( وه����و مكان املوؤلف، 
ومب����ا اأنه مبني فاإن����ه ي�صبح عن����د التمثيل جيزًا 
م�صهديًا يعتم����د على امل�صاركة م����ن جانب وقابل 
للتاأوي����ل من جان����ب اآخ����ر، وكذلك قاب����اًل لتاأويل 

التاأويل – من قبل املتلقي- من جانب ثالث.
وبذل����ك يك����ون التاأوي����ل يف العر�����ض امل�صرح����ي 
الفل�صفي����ة  التاأم����الت  عل����ى  قائم����ًا  تاأوي����اًل  اأم����ا 
وامليتافيزيقي����ة ع����رب حتوي����ل املث����ل اإىل وج����ود 
)حقائ����ق( كم����ا يق����ول هيج����ل، الأن �ص����ر امل�صرح 

كما يق����ول غوبيه هو �صر املث����ل احلقيقية، وهي 
جمموع����ة م����ن املق����والت الت����ي ت�صب����ق اخليايل 
اأو الدرام����ي يف الوج����ود، اأو اأن����ه تاأوي����اًل قائمًا 
عل����ى عل����م االجتماع، م����ن خالل حتوي����ل الواقع 
االجتماع����ي والظاه����رة االجتماعي����ة اإىل حقيقة 
عل����ى  معتم����دًا  التاأوي����ل  يك����ون  وهن����ا  واقع����ة، 
)اجل����زء الربوميثي م����ن احلقيق����ة االجتماعية( 
كاأعم����ال مارل����و و�صك�صب����ري، ول����وب دي فيج����ا، 

وت�صيخوف... اإلخ.
اأو ق����د يكون تاأوياًل قائم����ًا على احلالة الفنية من 
خالل حت����ول ال�صورة )البيئ����ة( اإىل حقيقة، عن 
طري����ق االإحالة ت����ارة وعن طري����ق التداعي تارة 
اأخ����رى، اأو ع����ن طري����ق الرتمي����ز ال����داليل الذي 
يبع����ث باإ�صارات����ه ورم����وزه اإىل املتلقي املوجود 

يف ال�صالة.
ويف كل تل����ك االأحوال ينبغ����ي اأن يكون التاأويل 
يف العر�����ض امل�صرح����ي مفتوح����ًا ومت�صعًا الأكرث 
من فك����رة، وباعثًا الأكرث من �ص����ورة. وكا�صفًا – 
اأم����ام املتلقي- اأكرث م����ن زاوية للنظ����ر اإىل �صكل 
املعرو�����ض، حتوي����اًل كان اأم تداعي����ًا اأو رمزيًا.. 
اإل����خ، وه����ذا التاأويل قد ينغلق عن����د املتلقي حن 
يج����د تغي����ريًا وروؤي����ة وتف�ص����ري مطاب����ق الآرائه 
واأفكاره، فينغلق عليه����ا ويعرّب عنها حيث متثل 

وجهة نظره باملو�صوع.

عل����ى  تعتم����د  التاأوي����ل  عل����ى  املتلق����ي  ق����درة  اإن 
ثقافته وجتربته احلياتي����ة واالجتماعية، وعلى 
ممار�صات����ه الفكرية والفني����ة، وكذلك تعتمد على 
خيال����ه وقدرته يف �ص����رب االأغ����وار واكت�صاف ما 
وراء ال�صور واالأ�صكال املعرو�صة، وبهذا ي�صبح 
املتلقي جزءًا ال يتجزاأ م����ن منظومة التاأويل يف 

العر�ض امل�صرحي.
1- التاأوي����ل مو�صوعة فكرية ال تخلو من حتليل 
ينطل����ق م����ن اجلزئي����ات لتحقي����ق ت�ص����ور معن 
للكلي����ات، ومبعن����ى اآخ����ر اأن التاأوي����ل لفرتا�����ض 
يعتم����د التحلي����ل والرتكي����ب، حتلي����ل املعطيات 
وتفكيكه����ا والبح����ث يف عالقات بنائه����ا ثم يعيد 

تركيبها وفقًا لوجهة نظر القائم على التاأويل.
اإىل �صلط����ة  اإن املعن����ى وال�ص����كل خا�صع����ان   -2
التاأوي����ل التي هي �صلطة حتليلية تركيبية تعتمد 
روؤي����ة فل�صفي����ة ت�صوغ املع����اين وف����ق روؤاها اأو 

تفرت�ض املعاين من االأ�صكال.
3- يوؤث����ر امل����كان والزمان اأو البيئ����ة اجلغرافية 

والثقافية ب�صكل اأو باآخر على بنية التاأويل.
4- البد لل�ص����كل والبناء التكوين����ي يف منظومة 
التقني����ات )ال�صينوغرافيا( اأن تتوافق مع تاأويل 
الن�����ض بن�صب����ة ال تو�ص����ف باالط����الق وال تنعدم 
نح����و املفارقة، فالب����د من جدلية تعتم����د التاأويل 
ب����ن الن�ض بروؤيت����ه الفكري����ة اأو الفل�صفية وبن 

�صكل التاأويل الذي تقدمه تلك ال�صينوغرافيا.
5- اأن ال�صكل الناجح يف منظومة ال�صينوغرافيا 
ه����و ال�صكل املح����رك للتاأويل ل����دى املتلقي، فكلما 

كان ال�صكل مثريًا للتاأويل كلما كان ناجحًا.
6- اأن كت����ل وتكوين����ات املنظوم����ة التقنية توؤثر 
يف حرك����ة التاأويل مما ينعك�����ض ذلك عند جموع 

املتلقن.
مل تخرج م�صرحية )خي����ط الربي�صم( عام 1986 

فاض��ل خلي��ل و التأوي��ل ف��ي تقنيات 
العرض المسرحي
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ي������وس������ف ال����ع����ان����ي 

لعب���ة 
فاض�ل 
خل�ي��ل 
الجميلة!

حن تاألق”فا�صل خليل”يف م�صرحيته”النخلة 
واجلريان”الت���ي قدمته���ا فرق���ة امل�ص���رح الفني 
احلديث عام 1969م والتي اأخرجها قا�صم حممد، 
عرف فا�ص���ل ممثاًل مبدع���ًا له ح�ص���وره الكبري 
وامله���م يف امل�ص���رح، لكن ه���ذا ال�ص���اب – اآنذاك 
– كان ي�ص���ري يف بناء �صخ�صيته ليكون”رجل 
م�صرح”مثقفًا ذاته ومطورًا اإمكاناته ليقف على 
اأ�ص����ض �صلبة خمرجًا �صابًا يف حركة ال�صباب – 
اآنذاك اأي�صًا – وليوؤكد بعد عدة جتارب وجوده 
امللح���وظ يف م�صرحيته”امللك هو امللك”… ثم 
لي�صافر للدرا�صة ويع���ود اإلينا”�صوقًا”م�صرحيًا 
– اأن ج���از يل ه���ذا التعب���ري – �صوق���ًا للعم���ل 
مي�صرح”خي���ط  اأن  عل���ى  في�ص���ر  العراق���ي 
الربي�صم”التمثيلية التلفزيونية التي تاألق فيها 
ممثاًل ثم ليعيد اإخراج م�صرحية”ال�صريعة”التي 

ع�صقها حن عر�صت الأول مرة …
دخ���ل  ث���م  بغ���داد"…  "ح���الق  وق���دم 
”احللبة”امل�صرحي���ة لين�ص���ر الفرح���ة والبهجة 
ويوؤك���د حيويت���ه الفني���ة وروؤيت���ه التجريبي���ة 
يف”فرج���ة م�صرحية”�صم���ن مهرج���ان امل�صرح 

العربي الذي اأقيم ببغداد. 
ه���ذه مقدمة ال بد منها ك���ي نعود مع فا�صل، هذا 

االبن احلبيب والبار للم�صرح العراقي! 
انه رجل العب، يلعب حتى يف اأ�صد حاالت اجلد 
جدي���ة و�صرامة، حن ميثل يلعب ويهزل خارج 
اإطار ال�صخ�صية، وحن ُيخرج يلعب مع ممثليه 
لعبة م�صرح وفرح … وهو كل احلاالت يدعوك 
دون اأن تدري اإىل جدية خمل�صة ال بد اأن توؤديها 

من خالل هذا اللعب! 
ح���ن كان فا�ص���ل خلي���ل امل�ص���رح يف بلغاري���ا 
حت���ت اإ�ص���راف امل�صرح���ي واملخ���رج البلغ���اري 
الكب���ري )فيلي���ب فيليب���وف( ال���ذي تربطن���ي به 
�صداقة قدمي���ة، �صاألته مرة عن فا�صل فقال كلمة 
بالبلغاري���ة مل اأفهم���ا ثم علمت ح���ن ترجمت يل 
: ))تق�ص���د الطال���ب اللع���وب؟(( …. كان يلعب 

حتى يف درا�صته ولعبه كان جدًا اأي�صًا. 
يف ي���وم 19 / 10 / 1988م ق���دم فا�ص���ل خليل 
لعب���ة جميلة هي )م�صرحية اللعبة( لبيري رودي 
وترجم���ة اأم���ل اأحم���د، يقدمه���ا اإنتاج���ًا للفرق���ة 
القومية عرب : عب���د اجلبار كاظم وناجي كا�صي 
وعب���د اخلال���ق املخت���ار وك���رمي ر�صي���د واأي���اد 

البلداوي.. على م�صرح الر�صيد..
ف���كل  واقعي���ة،  احلي���اة  فا�صل”لطامل���ا  يق���ول 
م���ا حولن���ا واقع���ي م�ص���روط باملعرف���ة، وع���دم 
يك���ون  اأن  التجري���ب يج���ب  الغمو����ض، حت���ى 

مفهومًا”. 

وف���ق هذا الت�صور قدم لن���ا امل�صرحية، ال�صجن 
يلع���ب مع �صج���ن ثان من اأجل حل���م م�صتقبلي، 
مالك���م والع���ب �ص���ريك وقي���د يهت�ص���ر اآدمي���ة 
االإن�ص���ان وي�صع���ه حت���ت �صوط الع���ذاب اللئيم 
ك���ي مت���وت كل االأح���الم وت���ذوب يف متاه���ات 

الالاإن�صانية! 
فا�صل ا�صتعان بكامل ها�صم، هذا الفنان املوهوب 
ال���ذي يعرف كي���ف يق���ود عمله”التقني”املبدع 
باإمكاناته الكبرية وقدرته على ال�صيطرة يف كل 
زاوي���ة من زوايا امل�ص���رح فاأعطاه – اأي لفا�صل 
– فر�صة اللعبة امل�صرحية. اأ�صالك �صائكة حتز 
بوخزها دون اأن تراها وق�صبان حديدية جاثمة 

على ال�صدور وفرح يتقد ليخبو بعد حن..
وهكذا كنا نح���ن مع”اللعبة”املريرة اجلميلة.. 
يذكرن���ا فا�ص���ل م���ن خالله���ا باأعم���ال كبرية يف 
�صياق م�صرحنا العراق���ي، م�صرحية بعد اأخرى 
كان���ت ترتاءى اأمامي لتوؤكد اأن فا�صل خليل من 
خاللها باأعمال ه���و ح�صيلة جتربة هذا امل�صرح 
العري���ق وه���و ابن���ه الب���ار – كما قل���ت – وهو 
املب���دع واجل���اد فيه، وه���و احل���امل يف اأن يظل 
يف اأن يظ���ل العطاء متقدًا رحبًا، الفرح فيه فرح 

اإن�صاين ميالأ النف�ض والقلب بال وقاحة! 
وفا�ص���ل فتح لنا ه���ذا املنفذ فاأ�صعدن���ا �صاكرين 
ل���ه جهده واإبداع���ه.. فرحن مع���ه بجهد )كرمي 
ر�صي���د( ال�ص���اب املبدع م���رة اأخ���رى واأخرى.. 
وعب���د  لناج���ي  املري���ح  و  الر�ص���ن  واالأداء 
اخلال���ق.. وللجهد الذي بذل���ه عبد اجلبار كاظم 
يف اأن يك���ون كما عهدن���اه.. كان متعبًا، وجبار 
بحاج���ة اإىل اأن يعتني بنف�صه فه���و عزيز علينا 
وم�صرحنا ل���ن ين�صى اأب���دًا �صخ�صيات ج�صدها 
ف���كان متاألقًا ومبدع���ًا.. ولعل االأعم���ال القادمة 
تعي���د جلبار ذل���ك الوهج الذي مل�صن���اه يف اأكرث 

من م�صهد يف هذه امل�صرحية. 
مالحظ���ة ال بد م���ن ذكرها، ونح���ن نرحب بهذا 

العمل الذي تبنته وقدمته الفرقة القومية. 
لي���ت فا�ص���ل ق���دم م�صرحي���ة ثاني���ة �صم���ن هذا 
العر����ض وليك���ن عم���اًل عراقيًا كي يكم���ل املتعة 
التي قدمتها لعبته امل�صرحية، وكان على الفرقة 
القومية اأن تفكر يف تقدمي م�صرحيتن ق�صريتن 
ك���ي يكون العر����ض – كما نقول م�صبع���ًا، ال اأن 
يق�صي امل�صاه���د خم�صًا واأربعن دقيقة وينتهي 
كل �ص���يء.. والعرو����ض مل�صرحيت���ن من ف�صل 
واحد اأو م�صرحيتن ق�صريتن عرو�ض معمول 

بها وتظل طريفة وممتعة ب�صورة عامة. 
�صك���رًا للعب���ة فا�ص���ل خلي���ل وليزدد لعب���ًا.. كي 

تزداد اإعجابًا.

  

�صامي عبد احلميد : كم اأنا 
حزين 

فا�صل خلي���ل فقدت طالبًا جمي���دًا و�صديقا عزيزًا 
ومبدعًا م�صرحيا حقيقيًا وع�صوًا بارزًا من اأع�صاء 
فرقت���ي فرق���ة  م�ص���رح الف���ن احلديث كن���ت اأ�صع 
االأمل فيه كي يعيد اىل الفرقة حياتها الزاهية.لقد 
غ���اب عّنا قبل االوان هكذا هم الطيبون والنجباء 
�صريع���ا  عن���ا  يرحل���ون  واملبدع���ون  املخل�ص���ون 
وتبق���ى حمبتهم يف القل���وب وتبق���ى ذكراهم يف 
العقول  اأبد الدهر، كم اأنا حزين و�صاأبقى اأتذكرك 

يا حبيبي يا اأبا معمر.

ل   عقيل مهدي يو�صف : ممثِّ
من نوع خا�ص

من املوؤمل اأن نفق���د مبدعًا كبريًا واأ�صتاذًا اأكادمييًا 
قدم الكثري للم�صرح العراقي وكنت قد رافقته منذ 
كن���ا يف اأكادميية الفنون  اجلميلة، وحتى ذهابنا 
اىل بلغاري���ا وا�صتكم���ال الدكت���وراه،  فقد وجدنا 
خلدمة احلركة امل�صرحي���ة ال�صعبة، التي التزمنا 
فيها بالقي���م االن�صانية واجلمالية العالية، فاليوم 
خ�ص���ارة املبدع ال ميكن ان تعو����ض فيبقى املمثل 

نوع���ًا خا�صًا، بروحه املبدع���ة والتزامه الوا�صح 
بخارط���ة امل�ص���رح العراق���ي والعرب���ي، اأمتنى ان 
ي�صربن���ا الل���ه على ذلك، ف���ال ميكن لن���ا ان نن�صى 
يوم���ا اأعم���ال فا�ص���ل خلي���ل  االإبداعي���ة امل�صهود 
له���ا عرب اك���رث ال�صنن، نتمن���ى بالفع���ل ان تكون 
هنال���ك مب���ادرة ال�صتع���ادة ن�صر ما كت���ب والبحث 
يف جه���وده االإبداعية يف م�صرحن���ا ليبقى خملدًا 
الأجي���ال قادم���ة للمحافظ���ة عل���ى خارط���ة امل�صرح 

العراقي االإبداعية.

حممود اأبو العبا�ص : ال 
الرثاء يكفي وال الذكريات

اأي���ن اأ�ص���ع كلم���ات الرث���اء.. و�ص���ط ه���ذا احل���ب 
ال���ذي توزع ب���ن اأ�صدقائ���ك وطلبت���ك وحمبيك.. 
فه���ي �صتبقى كلم���ات.. اأم���ام فعلك الكب���ري.. اأيها 
الفخ���م.. اأيه���ا االب واالخ، فاأن���ت اأ�صت���اذي الذي 
اأ�صعر بالتق�صري معه.. فه���ل من كلمات تقف اأمام 
مواقفك النبيله؟..  ال الرثاء يكفي وال الذكريات.. 
ه���ا اأنا اأفقد احلنن.. بهيئة رج���ل.. اإىل اللقاء اأبا 

معمر..”اإّنا لله واإّنا اإليه راجعون.«.

يو�صف ر�صيد : نتاجه 
االإبداعي لن يغادرنا

د. فا�ص���ل خلي���ل  يعت���رب واح���دًا م���ن اأه���م اأعالم 

امل�ص���رح العراقي وميثل جياًل كام���اًل من االأجيال 
املهمة، فهو م���ن اجليل الذي قدم نتاج���ًا اأكادمييًا 
وفنيًا واإبداعيًا ومهمًا وجماليًا وهو من املخرجن 
امل�صرحي���ن الذي���ن ترك���وا ب�صم���ة خا�ص���ة به���م، 
ول���ه خ�صو�صية يف ما قدمه م���ن اأعمال م�صرحية 
عراقي���ة، حيث  تن���وع يف اأعماله وكان مميزا منذ 
بداي���ة ال�صتيني���ات وحتى الف���رتة االأخرية �صواء 
االذاع���ة،  او  التلفزي���ون  او  امل�ص���رح  جم���ال  يف 
ا�صافة اىل انه كان خمرجا اإذاعيا اي�صا وخمرجا 

م�صرحيا له ح�صوره وب�صمته واأهميته.
لقد مار�ض فا�صل خليل الكثري من طقو�ض امل�صرح، 
كما ع�ص���ق امل�صرح، حتى مغادرت���ه احلياة، ولكن 
نتاج���ه االبداع���ي مل يغادرن���ا فهو االن�ص���ان الذي 
رّب���ى عددًا كب���ريًا من الفنان���ن وخّرجهم وعلمهم 
معن���ى ان تكون اإن�صانًا وفنانًا يف وقت واحد،  مل 
تفارق���ه االبت�صامة حتى قبل ايام قليلة من وفاته، 
فا�صل  يعني االبداع والنبل واالن�صانية والفنان، 
مل نخ�ص���ره يف ابداع���ة وح�ص���وره كفن���ان لكننا 
خ�صرن���ا االن�ص���ان بج�ص���ده وروح���ه احلا�صريِن 

بيننا لتظل ذاكرته خالدة بعطاءاته.

 فوزّية عارف : رحيله 
اأعادين اإىل الوراء

لالأ�ص���ف واالمل ال�صديدين بلغني الي���وم نباأ وفاة 
االخ العزي���ز والفن���ان اال�صي���ل د. فا�ص���ل خليل، 

وق����د يكون ه����ذا اخلرب هو ما  جعلن����ي اأعود اىل 
االي����ام التي م�ص����ت، والت����ي كنا نعم����ل فيها معًا 
الأك����رث م����ن 30 �صنة، لق����د  كنا زمالء مع����ا، حيث  
كان هو يف اكادميية الفنون اجلميلة، يف الوقت 
الذي كن����ت فيه  اأنا طالبة يف معه����د الفنون، كما 
عملن����ا معا وقدمنا الكثري من االعمال امل�صرحية، 
اي�ص����ا كان����ت هنالك متثيلي����ة تلفزيوني����ة ا�صمها 
املكحل����ة وه����ي م����ن بطولتي ان����ا وفا�ص����ل خليل 
مع����ًا، تذك����رت زمالتن����ا، وه����ذا كل����ه اع����ادين اىل 
الوراء،هذا جعلني اأفقد اأخًا عزيزًا وفنانًا كبريًا 
يف ال�صاحة الفنية العراقية، اأما عن العمل الفني 
وخلف كوالي�ض االعمال فكان معروفًا عن فا�صل 
خليل  انه ان�ص����ان لطيف التفارقه النكتة ويخلق 
اأج����واًء جميلة يف العمل واي�ص����ا هو فنان مبدع 

باأدائه.

 في�صل جواد : لقد فقدنا 
الكثري بفقداننا اإياك

وداع���ًا اأيه���ا الفا�ص���ل د. فا�صل خلي���ل، كنَت ذلك  
املعلم ال���ذي علمنا كتابة ال�صرية نب���ال ً، كما كنت 
االخ ال���ذي خلفنا كل���ه فينا، وانت ه���ذا ال�صديق 
الذي بكيناه و�صنبكيه، لقد فقدنا الكثري بفقداننا 

اإياك.

 اأحمد �صرجي : جزء كبري 
من تاريخ امل�صرح العراقي

خ�ص����ارة كب����رية للم�صرح العراق����ي، فا�صل خليل  
اال�صت����اذ اجلامع����ي واملعل����م، ترب����ى عل����ى يدي����ه 
الكثري م����ن االجيال،اأ من ناحي����ة اأدائه التمثيلي 
فه����و ممث����ل م�صه����ود ل����ه، وه����و من����وذج لتقدمي 
الف����ن با�صرتخ����اء يف امل�ص����رح والتلفزي����ون اإن����ه 
ان�ص����ان كبري ب����كل ما للكلمة من معن����ى، الدكتور 
فا�ص����ل خلي����ل ج����زء كب����ري  م����ن تاري����خ امل�صرح 
العراق����ي، بدءًا م����ن اعماله، حت����ى تاأ�صي�ض فرقة 
الف����ن احلديث باال�صافة اىل مئ����ة عام من املحبة 
وزي����ربا، واللعب����ة، ه����ذا التاريخ امله����م للم�صرح 

العراقي اأكادمييًا وفنيًا واإن�صانيًا.

  اآالء جنم : ترك اأثراً 
معرفّيًا وعلمّيًا للجميع

 الدكت���ور فا�صل خليل معلمن���ا وا�صتاذنا لقد ترك 
اثرًا معرفيًا وعلميًا للجميع،  كما ترك منهجًا مهمًا 
�صيحي���ه اأبدًا، مل يذهب فا�ص���ل خليل، انه الرجل 
النبي���ل والوطن���ي، �صاح���ب  املواق���ف الوطنية 
امل�صه���ود لها، هو جبل م���ن املعرفة وكان اجلميع 
ي�صتنري باآرائه ومعرفته، وكان مو�صوعة معرفية 
مت�صي على االر����ض، لقد در�صني يف االكادميية، 
وكان �صديق���ًا للطالب،  يقّرب  املادة لنا من خالل 
ط���رق تعليمية حديثة، كان �صديقًا اجلميع، حتى 
ان���ه مل يع���ط املعلومة كدكت���ور او كاأ�صتاذ �صادق 
كانت لديه روح النكتة واالبت�صامة والفرح وكان 
يبث املعلوم���ات بطريقة حمبب���ة لطالبه، كنا من 
امل�صتحيل اأن ُنفّوت حما�صرة له،الأنها كانت متعة 
بالن�صبة لنا، متعة معرفي���ة،وكان اأ�صتاذًا �صاحلًا 
يجعلن���ا ن�صتذك���ر امل�صه���د قبل االمتح���ان فتخزن 

املادة يف اأذهاننا.
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مل يتوّق���ف الفنان الكبري  فا�ص���ل خليل )1946 – 2017( 
ال���ذي رح���ل يوم  االأح���د  املا�صي يف بغ���داد، عن عمله يف 
امل�ص���رح وال�صينما والتاألي���ف طوال ن�صف ق���رن، اإذ اأعلن 
الع���ام املا�صي ع���ن ا�صتغاله على كتابن ح���ال املر�ض دون 
اإ�صدارهما؛ االأول يوؤّرخ ل�«فرقة امل�صرح احلديث”العراقية 
ال���ذي ابتداأ التمثي���ل ع�صوًا فيه���ا، والث���اين عن”امل�صرح 
ال�صعب���ي العربي”منذ بدايات���ه يف منت�صف القرن التا�صع 

ع�صر.
ح���از �صاحب”امل�ص���رح والرتاث”على �صه���ادة الدكتوراه 
من”املعه���د الع���ايل للفن���ون امل�صرحي���ة”يف بلغاري���ا عام 
يف  املعا�ص���رة  بعنوان”امل�ص���اكل  اأطروح���ة  ع���ن   ،1985
االإخ���راج امل�صرحي«، وهو الذي �صعد على اخل�صبة ممثاًل 
يف �صتيني���ات الق���رن املا�صي، قب���ل اأن يدّر�ض يف”جامعة 
بغداد”وينطل���ق بعدها اإىل تاأ�صي�ض اأق�صام م�صرح يف عدد 

من اجلامعات العربية.
تنّوع���ت جتربة خليل الذي لع���ب بطولة اأكرث من 40 عماًل 
م�صرحيًا واأخ���رج قرابة 20 اأخرى، عرب توظيفه املوروث 
ال�صعبي املحل���ي واالأ�صطوري كم���ا يف م�صرحيات”الباب 
الق���دمي«، و«ال�صريع���ة«، و«خي���ط الربي�ص���م«، و«مواوي���ل 
ب���اب االأغ���ا«، و«�صيدرا”و«ح���الق بغداد”و«مئ���ة ع���ام من 
املحبة«، وتقدميه اأب���رز امل�صرحيات العاملية مثل”عطيل«، 

و«اأوديب«، و«يف انتظار غودو«.
�صاه���م �صاحب”املخرج يف امل�ص���رح العربي املعا�صر”يف 
اإن�ص���اء عدد من الفرق العراقية، وكذل���ك يف اإعداد املوؤمتر 
التاأ�صي�صي ل�«احتاد امل�صرحين العرب”عام 1976، وعِمل 
رئي�صًا لق�صم الدراما يف”اإذاعة بغداد«، وتاأ�صي�ض ورئا�صة 

عدد من املالحق الثقافية يف ال�صحف البغدادية.
مب���وازاة ذل���ك، �ص���ارك خلي���ل يف ال�صينم���ا العراقي���ة منذ 
بداياتها احلقيقية يف ال�صتينيات، حيث مّثل اأدوارًا رئي�صية 
يف”احلار�ض”)1967( ل� خليل �صوقي، و«الراأ�ض”)1976( 
ل���� في�صل اليا�صري، و«االأ�ص���وار”)1979( ل� حممد �صكري 
جميل، و«البي���ت”)1988( ل� عبد اله���ادي الراوي، و«�صر 
القوارير”)2015( ل� علي حنون، اإ�صافة اإىل م�صاركته يف 
اأفالم مثل”حت���ت �صماء واحدة”و«�صحابة �صيف”و«زمن 
احلب”و«املل���ك غ���ازي«، و«التجرب���ة”)1977( للمخ���رج 

امل�صري فوؤاد التهامي.
متّي���ز �صاحب”م�صادر امل�صرح ال�صعبي”بتعّدد اهتماماته 
وعمل���ه ال���دوؤوب يف جم���االت خمتلف���ة، اإذ كت���ب لالإذاع���ة 
والتلفزيون ع���ّدة متثيليات وبرامج ح���ول كّتاب وفنانن 
ومو�صيقي���ن عراقين، وكانت له جتارب خا�صة يف جمال 

االإنتاج ال�صينمائي والتلفزيوين.
ن�صر هذا املو�صوع 1989

فاضل خليل.. رحيل عن 
»مائة عام من المحبة«


